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*شكر و تقدير*
 نشكر المولى عز وجل الذي يسر لنا السبيل ووفقنا إلنجاز ىذا العمل المتواضع،
ونشكره على أن رزقنا الصبر و االجتياد ونحمده على نعمتو.
 ونتوجو بأخلس عبارات الشكر ،وأسمى كلمات االمتنان إلى أستاذنا المشرف
خلفي عبد الرحمان ،على النصائح و التوجييات البناءة التي قدميا لنا طيلة
مراحل إعدادنا ليذا العمل.
 كما نشكر األستاذ موري سفيان على توجيياتو ،و أيضا كل أساتذة تخصص
ق انون خاص وعلوم جنائية دفعة .2013/2012
 نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمدنا مداد العون ولو بكلمة طيبة .

*أسامة .
*كوسيلة .

* إهداء *
نهدي هذا العمل العلمي إلى:

 الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما. اإلخوة و األخوات صغيرهم وكبيرهم. كل األهل و األق ارب. وإلى كل من علمني حرف ا و أنار لي الطريق نحو الهدف المنشود. رفق اء الدرب طيلة سنين الدراسة. و إلى جميع طلبة العلم. -و الى كل من أحب أهدي ثمرة هذا الجهد.

* أسامة .
* كوسيلة .

قائمة أهم المختصرات .
 باللغة العربية. ج.ر :جريدة رسمية. د.د.ن :دون دار نشر. د.س.ن :دون سنة نشر. د.ب.ن :دون بلد نشر. ص.ع :صفقات عمومية. ق.ص.ع :قانون الصفقات العمومية. ق.ع :قانون العقوبات. ق.إ.ج :قانون اإلجراءات الجزائية. ق :قانون. ص :صفحة. -إ.أ.م :إتفاقية األمم المتحدة.

مقدمــــــــــة
تعتبر الصفقات العمومية من أبرز وأىم نشاطات التي تقوم بيا اإلدارة ،و في إعتبارىا
أداة أساسية لتطوير االقتصاد الوطني ،و وسيمة ضرورية لتطبيق النيوض االقتصادي و
االجتماعي لمدولة ،تسعى اإلدارة جاىدة إلى توفير الحاجيات المتزايدة لممجتمع ،حيث أنيا
تمجأ إلى إبرام العديد من العقود اإلدارية ،و تخصيص أموال ضخمة سنويا لمنشاط اإلداري
بصفة عامة و الصفقات العمومية بصفة خاصة ،حيث رصدت ليا الدولة الجزائرية مئات
الماليير من الدوالرات عن طريق مخططات بعيدة المدى مما جعميا عرضة لمعظم جرائم
الفساد ،ومنو يتعين عمى الدولة وحفاظا عن المال العام أن تتحقق عند إبرام كل صفقة من
توفر مبادئ لكل تعامل نزيو أال وىي :الشفافية و الفعالية و ضرورة حماية األموال العمومية.
و قد تجاوز اإلىتمام بيذه اآلفة النطاق الوطني ليشمل النطاق الدولي ويمس كل دول
العالم ،وأصبح ضمن اىتمامات األمم المتحدة ،حيث أن من أىم االتفاقيات األممية عمى
اإلطالق والمعالجة لمفساد ،نذكر اتفاقية "ميريدا" بالمكسيك سنة  3002لموقاية من الفساد
ومكافحتو ،والتي إ ستمد منيا المشرع الجزائري أىم المبادئ لصياغة قانون الوقاية من الفساد
ومكافحتو (قانون رقم  ،)00-00والتي صادقت عمييا الجزائر سنة .)1( 3002

كما يأتي ىذا القانون بعد الترتيب الذي احتمتو الجزائر في اآلونة األخيرة من سيء
إلى أسوء ،ضمن الترتيب السنوي الذي تعده "منظمة الشفافية الدولية" غير الحكومية ،حيث
إحتمت الجزائر المرتبة  42عالميا من حيث إنتشار الفساد سنة  ،3000وحمت أيضا في
المرتبة  003عالميا في سنة  ،3000وفي آخر إحصاء حمت الجزائر في المرتبة  ،001ىذا
ما يبين أن الجزائر أرض خصبة لكل ظواىر الفساد ،من رشوة واستغالل لمنفوذ ومنح
امتيازات غير المبررة و إختالسات لألموال ،كما حث تقرير المنظمة الحكومات والدول عمى
" ضرورة إتخاذ تدابير وصياغة منظومة قانونية فعالة ،واإللتزام بالمزيد من الشفافية حيال
اإلنفاق العام و العقود العامة ،وتوسيع نطاق مساءلة الييئات العامة أمام الشعوب" ،ودعت إلى
اإلقتداء بالمنظومة القانونية التي تعتمدىا بعض الدول ،والتي تعتبر كمراجع لمحاربة الفساد

( -)1حمزة خضري" ،الوقاية من الفساد و مكافحتو في إطار الصفقات العمومية" ،ممتقى وطني حول مكافحة الفساد
وتبييض األموال ،يومي  11-10مارس  ،2002جامعة مولود معمري تيزي وزو ،ص.12.
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مقدمــــــــــة
ومثاال لمشفافية ولمسياسة الراشدة كالدنمرك ،وفنمندا ،ونيوزلندا التي إحتمت المراتب األولى من
حيث الدول األقل فساداً(.)1

وبما أن مجال الصفقات العمومية جزء ال يتج أز من أعمال الدولة ،والذي يعد من
بين أكثر المجاالت التي تشيد تحرك األموال العمومية ،ىذا ما جعميا أكثر عرضة لجميع
أشكال الجرائم ،مما حتم عمى المشرع تسخير عدة ىيئات لحماية ىذه األموال العمومية

المخصصة لمصفقات( ،)2من تالعب القائمين عمييا أو الغير ،كما خصص لمصفقات
العمومية قانونين :األول خاص بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ،وىو قانون الصفقات

العمومية أي المرسوم الرئاسي رقم  ،)3(320-00الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المعدل والمتمم.
أما القانون اآلخر جاء لحماية األموال العمومية بصفة عامة من جرائم الفساد ،والذي
يدخل ضمنيا حماية الصفقات العامة وىو قانون رقم  00-00المؤرخ في  30فيفري  ،3000الذي
نص عمي الجرائم الواقعة عمي الصفقات العمومية وتدابير الوقاية من جرائم الفساد ،من
خالل إنشائو لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو وتنظيمو ليذه الييئة ،كما أورد
قانون الصفقات العمومية عمى عدة ىيئات تسير عمى حماية المال العام أثناء إبرام
الصفقات العمومية.
دراسة موضوع الصفقات العمومية لو أىمية بالغة ال تتوقف فقط عمى الجانب النظري بل
تتجمى أيضا في الجانب الميداني والعممي أيضا.

( -)1ف.جمال'' ،الجزائر في المرتبة  101عالميا من حيث تفشي الفساد" ،جريدة الخبر ليوم الخميس  00ديسمبر
.2012ص.2.

( -)2عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر (دراسة تشريعية وقضائية وفقيية) ،الطبعة األولى ،جسور لمنشر
والتوزيع ،الجزائر ،2002 ،ص.122.

( -)3مرسوم الرئاسي رقم  ،230-10مؤرخ في  02أكتوبر  ،2010يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر .عدد ،15
 ،2010معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،03-13المؤرخ في  ،2013/01/13ج .ر .عدد  ،02الصادرة في

 13يناير .2013
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مقدمــــــــــة
من الناحية النظرية وبالعودة إلى المنظومة القانونية لمصفقات العمومية واإلطار
القانوني ليا ،يسمح لنا بفيم كيفية إستغالل المال العام و إنعقاد العقود اإلدارية و كيفية إبرام
الصفقات العمومية واستيعاب مدى أىمية النشاط االداري في االقتصاد الوطني وذلك بمعرفة
الجرائم المختمفة الماسة بيذا المجال والعقوبات المفروضة عمى كل جريمة.
ومن الناحية العممية تتجمى األىمية في اإلطالع عمى االجراءات المتبعة التي كرسيا
المشرع الجزائري في النظام القانوني لمصفقات العمومية ،و معرفة مدى تطبيق اإلدارة
و المؤسسات العمومية االقتصادية ميدانياً قانون الصفقات العمومية و معرفة الطبيعة
القانونية لمجرائم ،و الجانب األكثر أىمية ىي أنيا ماسة بالمال العام واالقتصاد

الوطني،

وأيضا حداثة القوانين التي تتناول اإلطار القانوني لصفقات ،ىل لو أي تأثير ايجابي أو حتى
سمبي يضفيو عمى الصفقات العمومية وحسن سيرىا ،وىذا ما دفعنا إلى طرح التساؤل التالي:
 ما مدى فعالية اآلليات التي اعتمدىا المشرع الجزائري لمكافحة جرائم الصفقاتالعمومية في التشريعات المختمفة؟
و لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تم استخدام المنيج اإلستقرائي في أداة من أدواتو وىو
التحميل الذي سوف يسمح لنا بجمع المعمومات و األفكار المختمفة و إدراجيا بطريقة عممية
وتحميميا ،ولذلك إعتمدنا عمى فصمين في (الفصل األول) قمنا بتحديد جرائم الصفقات
العمومية و تناولنا األركان التي تتكون منو كل جريمة وصفة الجاني ،و العقوبات المفروضة
عمييا (أصمية وتكميمية) ،إضافة إلى أحكام أخرى عمى غرار التقادم واإلعفاء من
الجريمة ،...وفي (الفصل الثاني) تطرقنا إلى تحديد األساليب المعتمدة من أجل الحد من
جرائم الصفقات العمومية ،من تحريات ،و تعاون الدولي ،والرقابة المفروضة عمى إبرام
الصفقات العمومية.
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جرائم الصفقات العمومية و عقوباتيا

الفصل األول

الفصل األول :الجرائم المتعمقة بالصفقات العمومية و عقوباتها.
قبل المجوء إلى دراسة جرائم الصفقات العمومية وجب عمينا وضع تعريف بسيط حول
الصفقات العمومية ،حيث أنو ىناك عدة تعاريف منيا التعريف الفقيي والتعريف القضائي
والتعريف التشريعي ،ومن المنطق أن يعتبر التعريف التشريعي األعمى عمى بقية التعاريف
األخرى( ،)1ولقد عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 236-10
المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية في المادة الرابعة عمى أنيا '' ...عقود مكتوبة في مفيوم
التشريع المعمول بو ،تبرم وفقا لمشروط المنصوص عمييا في ىذا المرسوم قصد إنجاز
األشغال و إقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصمحة المتعاقدة "(.)2
و يختص القاضي اإلداري في الفصل في النزاعات التي يكون موضوعيا عقد إداري
(صفقة عمومية) والذي تكون فيو الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية
ذات الصبغة االدارية طرفا فييا(.)3
و كباقي كل العقود ،فإن عقد الصفقة العمومية يستوجب تواجد طرفان إلبراميا:
فالطرف األول يتمثل في األشخاص المعنوية العامة التي تخضع لقانون الصفقات العمومية
و التي حددتيا نص المادة  2من المرسوم الرئاسي رقم )4( 03-13وىي:
اإلدارات العمومية ،الييئات الوطنية المستقمة ،الواليات ،البمديات ،المؤسسات العمومية ذات
الطابع االداري ،...أما الطرف الثاني فيمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا من
( -)1عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص.32.

( - )2المادة  04من المرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مؤرخ في  07اكتوبر  ،2010يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
ج .ر .عدد  ،58لسنة .2010

ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, droit administratif, Berti éditions,

– ()3

Algérie, 2009.p. 168.

( -)4المادة  02من المرسوم الرئاسي رقم  ،03-13مؤرخ في  ،2013/01/13المعدل و المتمم لممرسوم الرئاسي رقم
 ،236-10ج .ر .عدد  ،02الصادرة في  13يناير .2013
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جرائم الصفقات العمومية و عقوباتيا

الفصل األول

أشخاص القانون الخاص ،كما يمكن أن يكونا طرفي العقد شخصان يخضعان لمقانون العام:
كالعقد بين بمدية و مستشفى عمومي أو بين بمدية وبمدية أخرى(.)1
وفي كل األحوال يؤول اإلختصاص الى المحاكم اإلدارية كونيا جية الوالية العامة ،عندما
تكون الدولة طرفا في المنازعات ،كالنزاع الذي يكون موضوعو صفقة عمومية ،والقاضي
اإلداري يفصل فييا إلختصاصو النوعي.
أما من حيث البناء الشكمي لمفصل قسمناه إلى مبحثين ،وسوف ندرس في المبحث
األول امتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية ،وتكون الدراسة عمى جرائم
الصفقات العمومية المتمثمة في جريمة منح امتيازات غير المبررة ،وجريمة استغالل نفوذ
االعوان العموميين ،ضف الى ذلك جريمة الرشوة في الصفقات العمومية ،وجريمة جريمة
أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،ثم ندرس في المبحث الثاني العقوبات التي فرضيا المشرع
عمى كل جريمة.

( -)1ناصر لباد ،الوجيز في القانون االداري ،الطبعة الرابعة ،دار المجد لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2010 ،ص.287 .
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جرائم الصفقات العمومية و عقوباتيا

الفصل األول

المبحث األول :تحديد جرائم الصفقات العمومية:
الفساد اإلداري ىو ظاىرة عالمية تنتشر بصفة عامة لدى الدول ذات النيج االشتراكي
و باألخص دول العالم النامية و نذكر منيا دول المغرب الكبير عمى غرار الجزائر
والمغرب ...وغيرىا).(1
ييدف من وراء إبرام الصفقات العمومية االستجابة لألىداف المسطرة مسبقا ،وتحقيق
ىذه األىداف مقترن بالتسيير الجيد لألموال العمومية والذي يقوم عمى:
تغميب المصمحة العامة عمى حساب المصمحة الخاصة ،المحافظة عمى حقوق أطراف
الصفقة ،و عمى ىذا األساس أستخدمت المنافسة كفكرة لتدارك الالشفافية في عممية إبرام
الصفقات العمومية ،وىذا ما يدفع المتعاقد مع اإلدارة لتوفير أفضل نوعيات السمع والخدمات
بأفضل األثمان ،وال تتحقق فكرة المنافسة إال بتوفر الشروط الثالثة المتمثمة فيما يمي:
 غياب أثار التسمط والسيطرة. تجانس المواد. حرية المشاركة وانتشار اإلعالن(.)2المطمب األول :جرائم إمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية:
نصت المادة  26من قانون مكافحة الفساد عمى جريمة امتيازات غير المبررة ،وبالتمعن
في نص المادة نجد أن جريمة امتيازات غير المبررة تتكون من شقين وىما :جريمتين

( -)1بالل أمين زين الدين ،ظاىرة الفساد اإلداري لمدول العربية والتشريع المقارن (مقارنة بالشريعة اإلسالمية) ،دار الفكر
العربي ،اإلسكندرية ،2009 ،ص.493.

( -)2حمامة قد وج ،عممية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،2008 ،ص.5.
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جرائم الصفقات العمومية و عقوباتيا

الفصل األول

مختمفتين( ،)1حيث أنو و بالعودة إلى الفقرة األولى من نص المادة نجدىا تتناول جريمة منح
إمتيازات غير المبررة ،وفي الفقرة الثانية تناولت جريمة إستغالل نفوذ األعوان العموميين
وىذا ما سنتطرق إليو في ىذا المطمب بدراسة ىذه الجريمتين عمى حدا وتبيان أركان كل
جريمة.
الفرع األول  :جريمة منح امتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية ( جريمة
المحاباة )(:)2
تعرف جريمة منح امتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية بأنيا:
مخالفة التشريع والتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية من طرف الموظف العمومي المكمف
بإبرام الصفقة أو تنفيذىا أو مراجعتيا ،من أجل إعطاء أحد المتعاممين مع الدولة أو أحد
ىيئاتيا العمومية امتيازات غير مبررة وتفضيمو عمى غيره وعدم احترام مبدأ الشفافية في
الصفقات العمومية ،وىذا الفعل يشكل جريمة وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحتو ،ويعد
إفادة الغير بإمتيازات غير المبررة عنص ار أساسيا في جريمة المحاباة.
ظير مصطمح الشفافية ألول مرة في الثمانينات في العموم اإلدارية ،لكن ىذا
المصطمح لم يبق لصيقا باإلدارة فقط ،و إنما انتقل إلى المجال السياسي ليمتحق بعد ذلك
بالمجال االقتصادي في بداية التسعينات ،و لقد إتسع مصطمح الشفافية في العقود العامة
و خصوصا في عقود الصفقات العمومية و بالضبط في إجراءات الصفقات العمومية(.)3

( -)1يكمن االختالف بين جريمة المحاباة وجريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين في صفة الجاني ،حيث أنو في جريمة
المحاباة يستوجب أن تكون صفة الجاني "موظف عمومي" ،عكس جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين يكون إما تاج ار
أو صناعيا أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ،وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع الخاص.
( -)2كما يطمق عمى جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مصطمح " جريمة المحاباة "
)3( -Mangue Christine, la portée de l’obligation de transparence dans les contrats publics,
Dalloz, Paris, 2004, P.609.
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أوال :صفة الجاني في جريمة المحاباة (موظف عمومي):
صفة الجاني في جريمة منح امتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية تتمثل
في الموظف العمومي ،وىذا ما جاءت بو نص المادة  26الفقرة 01من قانون الوقاية من
الفساد ومكافحتو (.)1
-1تعريف القضاء اإلداري لمموظف العمومي:
لقد عرف القضاء االداري الموظف العمومي في نص المادة  01/04من القانون
األساسي العام لموظيفة العمومية التي تنص عمى "يعتبر موظف عمومي كل عون عين في
()2

وظيفة عمومية دائمة ،ورسم في رتبة في السمم االداري "

.

و بالعودة إلى التشريعات المقارنة نجد أنيا لم تضع التعريف الوافي لمموظف
العمومي وىذا يعود لصفة تطور القانون اإلداري ،أما المشرع الفرنسي إكتفى بذكر صفة
الموظف التي تتجمى في األشخاص الذين يشتغمون درجة من درجات في إحدى اإلدارات
المركزية لمدولة أو إحدى اإلدارات الخارجية التابعة ليا أو في المؤسسات القومية (.)3

 -2تعريف الموظف العام في قانون العقوبات:
( -)1المادة  26من القانون رقم  ،01-06مؤرخ في  20فبراير  ،2006يتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ،ج.ر .عدد
 ،14الصادرة في  9مارس  ،2006معدل ومتمم بموجب األمر  ،05-10المؤرخ في  26أوت  ،2010ج.ر .عدد .2010 ،50
( -)2المادة  04فقرة  01من األمر رقم  ،03-06مؤرخ في  15يوليو  ،2006يتضمن القانون األساسي العام لموظيفة
العمومية ،ج.ر .عدد  ،46الصادرة في  16جويمية .2006

( -)3مازن راضي ليمو ،القانون اإلداري ،منشورات األكاديمية العربية في الدنمارك ،د ب ن ،2008 .ص.106 .
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لم يرد في قانون العقوبات تعريف لمموظف العام وانما إكتفى بذكر بعص الفئات التي
إعتبرىا ضمن طائفة الموظفين العموميين(.)1
والمشرع الجزائري إعتبر الموظف العمومي من ناحية الجرائم الواقعة عمى االدارة العامة
كل موظف في اإلدارات أو المؤسسات العامة و البمديات والجيش والقضاء ،وكل عامل
أو مستخدم في الدولة ،و كل شخص عين أو أنتخب ألداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
والمالحظ أن المشرع الجزائري وضع تعريف يقترب من المفيوم االداري حيث أنو وسع فيو
ليشمل عدة فئات ،حيث أنو يعتبر موظف عمومي كل شخص يشتغل في إدارة مركزية أو ال
مركزية ،أو في إدارات محمية تابعة لمتنظيمات المركزية المنبثقة عن الدولة ،و كل عامل أو مستخدم في
الدولة أو إدارة عامة ،و أيضا األشخاص المندبين في خدمة عامة سواء عن طريق التعيين
أو اإلنتخاب ،سواء بأجر أو بدون أجر(.)2
 -3تعريف الموظف العمومي وفقا لقانون مكافحة الفساد:
ورد تعريف الموظف العمومي في المادة  02فقرة "ب" من القانون الوقاية من الفساد
ومكافحتو وعميو يعتبر موظف عمومي:
 -1كل شخص يشغل منصبا تشريعياً أو تنفيذي ًا أو إدارياً أو قضائياً أو في أحد المجالس
الشعبية المحمية المنتخبة ،سواء أكان معيناً أو منتخباً ،دائماً أو مؤقتاً ،مدفوع األجر أو غير
مدفوع األجر ،بدون النظر عن رتبتو أو أقدميتو.

( -)1زوليخة زوزو ،جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتيا في ظل القانون المتعمق بالفساد ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،سنة  ،2012ص.18.
( -)2عمي محمد جعفر ،قانون العقوبات القسم الخاص (الجرائم المخمة بواجبات الوظيفة العامة وبالثقة العامة والواقعة عمى
األشخاص واألموال) ،الطبعة األولى ،الجامعية لمدراسات و النشر والتوزيع ،لبنان ،2006 ،ص.24 .
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 -2كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا ،وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ،ويساىم بيذه الصفة
في خدمة ىيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تممك الدولة كل أو بعض
رأسماليا ،أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية .
 -3كل شخص آخر معروف بأنو موظف عمومي أو من في حكمو طبقا لمتشريع و التنظيم
المعمول بيما.
أما المشرع األمريكي فتعريفو لمموظف العمومي يختمف عن جميع التشريعات ،فقد
وضع معيار شكمي لتمييز الموظف العام ،وىذا المعيار يتعمق بالسمطة التي تتولى
التعيين ،وبالتالي الموظف العام ىو الذي يعين وفق االجراءات المنصوص عمييا في
الدستور األمريكي ،وقسم الموظفين العموميين إلى فئتين :فئة كبار المسؤولين و فئة
الموظفين العاديين( ،)1أما إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عرفت الموظف العمومي (مادة)2
بأنو أي شخص يشغل منصب تشريعي أو إداري أو قضائي لدى دولة طرف االتفاقية
المذكورة سابقا ،سواء كان معيناً أو منتخباً ،دائم ًا أو مؤقتاً ،مدفوع أو غير مدفوع األجر(.)2
ثانيا :أركان جريمة منح امتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية:
أوًال ىناك ثالثة أركان تقوم عمييا جريمة المحاباة وىي الركن المادي والركن المعنوي
والركن الشرعي ،وتقوم الجريمة في توفر ىذه األركان الثالثة لتقوم المسؤولية الجنائية لمجاني
الذي يممك صفة ''الموظف العمومي".

( -)1رفيق محمد سالم ،الحماية الجنائية لممال العام عمماً وعمالً ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية ،مصر،1998 ،
ص.215،211 .

( -)2مرسوم رئاسي رقم  ،128-04مؤرخ في  19أبريل  ،2004يتضمن تصديق الجزائر عمى اتفاقية األمم المتحدة لموقاية
من الفساد ،ج.ر .عدد .2004 ،26
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-1الركن الشرعي :نصت المادة  26من القانون  01-06عمى ىذه الجريمة ،حيث أن
المشرع الجزائري ألحق العقوبة عمى كل عون من أعوان الدولة ثبت إرتكابو لجريمة منح
امتياز غير مبرر.
 -2الركن المادي :يتحقق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير المبررة ،أثناء قيام
الجاني بإبرام عقد أو إتفاقية أو صفقة أو ممحق أو مراجعتو أو تأشيرة ،مخالفة بذلك
لإلجراءات والتنظيمات التي جاء بيا قانون الصفقات العمومية ،لذلك لقيام السموك اإلجرامي
يستوجب تحقيق الغرض منو ،لذلك سوف نقسم الركن المادي لمجريمة إلى قسمين وىما
السموك االجرامي والغرض منو(.)1
السموك اإلجرامي :يتمثل السموك اإلجرامي في جريمة المحاباة في مخالفة أحكام نص المادة
 2فقرة "ب" من قانون  01-06ويشمل:
أ-إبرام العقد و الصفقة :والمخالفة تتمثل أساسا في مخالفة إجراءات إختيار المتعامل
المتعاقد.
ب-مخالفة أحكام التأشير :حيث أنو ال يمكن تنفيذ أي عقد أو صفقة من دون تأشيرة
تمنحيا لجان رقابة الصفقات العمومية ،غير أن منح ىذا التأشير ينبغي أن يكون شرعي ًا
وموافقا لمقانون دون تفضيل بين المتعاممين المتعاقدين أو موظفي مصالح الييئة المتعاقدة(.)2
ج-مراجعة العقد :يتمثل ىذا اإلجراء في القيام بإعادة النظر في أحد بنود أو السعر الذي تم
اإلتفاق عميو بين اإلدارة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد.

( -)1شروقي محترف ،الصفقات العمومية والجرائم المتعمقة بيا في قانون الفساد ،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العميا
لمقضاء ،2008 ،ص.29.
()2

 -سييمة بوزبرة ،مواجية الصفقات المشبوىة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،جامعة جيجل ،2008 ،ص.48.
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د-الممحق  :لقد نصت المادة  103من المرسوم الرئاسي رقم  23-12أن الممحق ىو وثيقة
تابعة لمصفقة ويكون في حاالت مثال :اإلنقاص أو الزيادة في الخدمات ،أو تعديل بند
أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة.
الغرض من السموك االجرامي :الغرض من السموك االجرامي في جريمة منح امتيازات غير
المبررة يبين الفرق الموجود بين ىذه الجريمة وجريمة الرشوة التي سوف ندرسيا الحقاً ،حيث
أنو في جريمة منح امتيازات غير المبررة يسعى الجاني إلى منح االمتياز واإلفادة الغير
المبررة لشخص آخر غيره ،أي ال يكتفي فقط بمخالفة التشريعات المعمول بيا أثناء إبرام
الصفقة أو مراجعتيا ،بل ييدف إلى محاباة أحد المتنافسين عمى غيره من المتنافسين
اآلخرين ،ففي ىذه الحالة تقوم جريمة المحاباة وينتج عنو غياب مبدأ المساواة بين المترشحين
وغياب مبدأ الشفافية في مجال إبرام الصفقات العمومي(.)1
-3الركن المعنوي :إ ن ىذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية لذلك فالجاني في ىذه الحالة
ال يمكن لو نفي نيتو في إرتكاب الجريمة ،وذلك بنظر الى الوظيفة التي يشغميا و التي تجبره
العمم و اليقين ،و ال يمكن لو نفي المسؤولية عمى أساس نيتو ،ففي كل األحوال يتوفر العمم
و االرادة في وقوع الجريمة( ،)2كما تتطمب توفر القصد الجنائي الخاص ،ويقصد بو إعطاء
إمتيازات لمغير من أجل اإلستفادة منيا وتفضيمو عمى باقي المتنافسين ،مع عممو أن ىذ
االمتيازات غير مبررة وال تتوفر عمى أسباب موضوعية وىي تشكل جريمة ،ويمكن

( -)1شروقي محترف ،المرجع السابق ،ص.33.
( -)2رياض ناتوري ،عبد الكريم أورخو ،الجرائم المتعمقة بالصفقات العمومية وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحتو ،مذكرة
ماستر في الحقوق ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،2012 ،ص.31.
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إستخالص القصد الجنائي من خالل تكرار العممية و الوعي التام بمخالفة اإلجراءات التي
تظير من المنصب الذي يشغمو الجاني كما تم ذكره سابقا(.)1
الفرع الثاني :جريمة استغالل نفوذ االعوان العموميين لمحصول عمى امتيازات غير مبررة:
لقد نصت المادة  26الفقرة  02من قانون مكافحة الفساد " ...كل تاجر أو صناعي
أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ،أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي
يقوم ولو بصفة عرضية ،بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحمية أو المؤسسات
أو الييئات العمومية الخاضعة لمقانون العام أو المؤسسات العمومية االقتصادية والمؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،ويستفيد من سمطة أو تأثير أعوان الييئات
المذكورة من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونيا عادة من أجل التعديل لصالحيم في
نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسميم أو التموين".
من بين األمثمة الواردة عمى ىذه الجريمة الزيادة في أسعار عقد تزويد البمدية بأجيزة
الكمبيوتر ،والسعر المعمول بو عادةً ال يتجاوز  50000دج لموحدة ،وبعالقة البائع برئيس
البمدية يقوم بتسويق بضاعتو ب  70000دج لموحدة وكذا التعديل في نوعية المواد أو الخدمات(.)2

أوالً :صفة الجاني:
بدراستنا لنص المادة  26فقرة  02نستنتج أن في جريمة استغالل نفوذ األعوان
لمحصول عمى امتيازات غير مبررة ،الجاني يكون إما تاج اًر أو صناعياً أو حرفي أو مقاول
من القطاع الخاص ،وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع الخاص ،ويطمق

( -)1سييمة بوزبرة ،المرجع السابق ،ص.52.

( -)2فيصل نسيغة"،النظام القانوني لمصفقات العمومية وآليات حمايتيا" ،مجمة اإلجتياد القضائي ،العدد الخامس ،جامعة
محمد خيضر ،بسكرة ،ص.12.
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عمييم مصطمح "متعامل المتعاقد" أو كما يطمق عمييم مصطمح "أعوان اقتصاديين"( ،)1وبالتمعن
في نص المادة نجد أن المشرع الجزائري عمم صفة الجاني عمى كل من الشخص الطبيعي
الذي يتمثل في التاجر أو الصناعي أو الحرفي ،وفي الشخص المعنوي أيضا الذي يتمثل في
شركات الخدمات والتجييز ومقاوالت األشغال والذين يحوزون عمى السجل تجاري وليم
إمكانيات ومؤىالت مالية ومادية تسمح ليم بإبرام الصفقات أو العقود مع المؤسسات
والييئات العمومية(( ،)2عكس في جريمة المحاباة صفة الجاني في ىذه الجريمة التي تكون
فييا موظف عمومي).
والمالحظ من نص المادة أنو إشترطت أن صفة الجاني تقتضي أن يكون شخص
طبيعي أو معنوي من القطاع الخاص دون األشخاص المعنوية من القطاع العام.
ثانيا :أركان جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين لمحصول عمى امتيازات غير مبررة:
سنتطرق في ىذا الفرع إلى تحديد األركان التي تقوم عمييا ىذه الجريمة ،من الركن
الشرعي والركن المادي (السموك االجرامي و الغرض منو) ،وندرس خصوصية الركن
المعنوي .
 -1الركن الشرعي :لقد نصت المادة  26الفقرة  02من قانون مكافحة الفساد المذكورة
سابقا عمى توقيع عقوبة الحبس من  20سنة الى  10سنوات وبغرامة من  200.000الى
 1.000.000دج عمى مرتكب الجريمة.
-2الركن المادي (قيام الجريمة) :سنقسم الركن المادي إلى قسمين السموك اإلجرامي
و الغرض منو.

( -)1رياض ناتوري ،عبد الكريم أورخو ،المرجع السابق ،ص.32.
( -)2شروقي محترف ،المرجع السابق ،ص.43.
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السموك اإلجرامي :تكون ىذه الجريمة بقيام شخص باستغالل نفوذ و سمطات الموظف
العمومي من أجل الحصول عمى امتيازات غير مبررة والتي تتمثل عادة :القيام بالتعديل
لصالحو في نوعية المواد أو الخدمات أو اآلجال و ميعاد التسميم و التموين ،حيث تجدر
االشارة أنو ال يشترط ان يكون النفوذ حقيقيا ،ولكن الجريمة تقع حتى ولو كان النفوذ لم
يطبق سواء كان الجاني عالماً بو أو يعتقد خطأ بصحتو( ،)1والمقصود بالنفوذ ىو القوة أو درجة
التأثير التي يتمتع بيا الموظف بين زمالئو والعاممين ،فيصبح قاد ار عمى توجيو الق اررات
أو اإلجراءات بطرق غير رسمية و بصفة مستقمة(.)2
الغرض من السموك االجرامي :حسب نص المادة  26فقرة  02يظير الغرض اإلجرامي من:
الزيادة في األسعار ،و التعديل في نوعية المواد و الخدمات ،و التعديل في آجال التسميم
والتموين.
 -3الركن المعنوي :تعتبر جريمة استغالل األعوان العموميين جريمة عمدية يشترط فييا
توفر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص ،3ويتمثل القصد الجنائي العام في ىذه
الجريمة في إتجاه إرادة الجاني الى استغالل نفوذ وسمطات العون العمومي أثناء إبرام
الصفقة ،ويعمم أن الجية التي يسعى الحصول عمى مزية منيا ىي جية وسمطة
عامة ،والقصد الجنائي الخاص يتمثل في رغبة ونية الجاني في الحصول عمى امتيازات مع
أن يكون في عممو أنيا غير مبررة .

( -)1شروقي محترف ،المرجع السابق ،ص.44.
( )2

 -الكبسي عامر ،الفساد والعولمة تزامن ال توأمة ،المكتب الجامعي الحديث ،د ب ن ،2005 ،ص.33 .

( -)3شروقي محترف ،المرجع السابق ،ص.45.
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المطمب الثاني :جريمتا الرشوة و أخذ فوائد بصفة غير قانونية:

تعتبر الرشوة الجريمة األكثر رواجا وشيوعا في مجال الصفقات العمومية و أخطرىا
لما ترتبو من أثار ماسة بسمعة االدارة العامة من جية ،واثراء الموظف العام لحسابو بدون
وجو حق وعمى حساب المصمحة العامة من جية أخرى ،ونظ ار ألن الصفقات العمومية
تشكل الفئة األكثر استعماال في مجال العقود االدارية ،إذ تعد من أىميا وذلك نظ ار لحجم
المبالغ المالية الكبيرة المعتمدة ،ليذا لجأ المشرع الجزائري لتجريم ىذا الفعل لحماية ىذه
األموال(.)1
ومن خالل ما نص في المادة  27من قانون الفساد  ... " 01-06كل موظف
عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسو أو لغيره ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أجرة
أو منفعة ميما يكن نوعيا بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة
أو عقد أو ممحق بإسم الدولة أو الجمعات المحمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع
االداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو المؤسسات العمومية
االقتصادية ،".من خالل نص المادة يظير أن المشرع جرم كل فعل يقوم بو الموظف
العمومي ،وىذا بالقبض أو محاولة القبض أجرة لنفسو أو لغيره ،كما يظير من خالل نص
المادة أن المشرع ذىب في التجريم الفعل الى أبعد من ذلك ،وىذا من خالل تجريمو حتى
المحاولة في قبض األجرة أو المنفعة و إشترط قانون مكافحة الفساد توفر الصفة لدى الجاني
لقيام جريمة الرشوة في الصفقات العمومية وىذه الصفة تتمثل أن يكون الجاني موظف
عمومي ،و التي سوف نتطرق إلييا بالتفصيل في ما بعد(.)2
( -)1سارة بركات ،حسيبة زايدي" ،الحوكمة ومحاربة الفساد و الرشوة شروط أساسية لتحقيق التنمية في الشرق األوسط
وشمال افريقيا" ،ممتقى وطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري ،كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،يومي  07-06ماي  ،2012ص.7.

( -)2خديجة عميور ،جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري ،مذكرة ماجستير ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقمة ،2012 ،ص.18.
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الفرع األول :جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية:
سنبين في ىذا الفرع تعريف الرشوة وطبيعتيا القانونية ،وندرس أركانيا.
أوال :تعريف الرشوة و طبيعتها القانونية:
تعرف الرشوة بوجو عام عمى أنيا اإل تجار بأعمال الوظيفة ،أو الخدمة العامة ،أو استغالليا بأن
يطمب الجاني أو يقبل أو يحصل عمى أجر أو وعد أو أي منفعة اخرى( ،)1ألداء عمل من
أعمال وظيفتو أو اإلمتناع عنيا ،واختمفت التشريعات الجزائية المقارنة في تجريميا ليذا
الفعل ،حيث أن ىناك تشريعات اعتبرت أن جريمة الرشوة تخص فقط الموظف
العمومي ،أي المرتشي أما الراشي أو الطرف اآلخر في ىذه الجريمة فيعد شريكا ،وىذا ما
أخذ بو المشرع المصري ،أما المشرع الجزائري فقد أخذ بنظام ثنائية الرشوة ،األولى تخص
الموظف العمومي ( المرتشي ) وتسمى بجريمة الرشوة السمبية ،والثانية جريمة الراشي و التي
تسمى الرشوة االيجابية( ،)2حيث أن الرشوة عبارة عن اتفاق بين الموظف أو عضو اإلدارة
وبين صاحب الحاجة وىو الراشي ،عمى قيام األول بالتدخل إلصدار قرار أو عمل
اداري أو االمتناع عن القيام بعمل مقابل منحة يقدميا لو صاحب الحاجة( ،)3كما عرفيا
الدكتور حسين مذكور " أن الرشوة ىي ما يقدميا صاحب الحاجة ،محقا كان أو باطال ،إلى
من بيده قضاء مصمحتو ،سواء كان ذلك لو مباشرة أو بوساطة ،و سواء كان بطمبو أو عن
طريق الموافقة عمييا"(.)4
( -)1عمي عبد القادر القيواجي ،قانون العقوبات (جرائم االعتداء عمى المصمحة العامة وعمى االنسان وعمى المال) ،الطبعة
الثانية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان ،2002 ،ص.18.

( -)2عادل مستاري ،موسى قروف" ،جريمة الرشوة السمبية (الموظف العام) في ظل قانون  01-06المتعمق بالوقاية من
الفساد ومكافحتو" ،مجمة اإلجتياد القضائي ،العدد الخامس ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،ص.166.
( -)3بالل أمين زين الدين ،المرجع السابق ،ص.102 .

( -)4صالح عبد العزيز المطروري ،جرائم الرشوة (دراسة وصفية وميدانية ألحكام جريمة الرشوة وطرق مكافحتيا في المممكة
العربية السعودية) ،د د ن ،الرياض ،1988 ،ص.12-11.
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ثانيا :صفة الجاني في جريمة الرشوة:
وىذه الصفة تتعمق بالمرتشي الذي يجب أن يكون موظف عام ًا ،وموظف العام ىو
الذي يعيد عميو بعمل دائم لخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن
طريق شغمو منصب يدخل في تنظيم ذلك المرفق ،ونظ ار لكون تعريف الموظف في قانون
العام لموظيفة العمومية كان ضيقا ،فان قانون مكافحة الفساد جاء بمفيوم واسع ،حيث أنو
إشتمل عمى جميع الفئات التي لم يتم ذكرىا في القانون األساسي لموظيف العمومي ،وسوف
نتطرق ليذه الفئات بصورة مختصرة ذلك ألننا تم ذكرىا بالتفصيل سابقاً ،وىذه الفئات ىي:
 -1ذوي المناصب التشريعية والتنفيذية واالدارية والقضائية .
 -2أن يتولى وظيفة أو وكالة ولو بصفة مؤقتة وبدون أجر في مرفق عام .
 -3كل شخص آخر يعرف أنو موظف عمومي(.)1
ثالثا :الركن المادي لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية:
من خالل إستقراء نص المادة  27من قانون مكافحة الفساد ،يظير أن الركن المادي
في جريمة الرشوة في ما يمي :القبض ،أو محاولة القبض الموظف العمومي عموالت ميما
كان نوعيا سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة ،وىذا بمناسبة تحضير أو إجراء
مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ممحق بإسم الدولة ،وبالتالي نمجأ
في تحديد السموك اإلجرامي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية إلى صورىا
العامة ،والمتمثمة في الطمب و قبول عطاء(.)2
-1الطمب :ىو الصورة األولى من السموك اإلجرامي وىو التعبير الصادر من الموظف بإرادة
منفردة متجية الى الحصول عمى مقابل سواء كان ماالً أو أشياء مادية ،من أجل أدائو لمعمل
( -)1سارة بركات ،حسيبة زايدي ،المرجع السابق ،ص.7.
( -)2زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص.114 .
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الوظيفي ،ومنو تقوم الجريمة بالطمب حتى ولو تم الرفض من صاحب الحاجة ،وبالتالي إذا
أ خطر صاحب الحاجة السمطات العامة عن الطمب الذي قدمو لو الموظف العمومي ،تقوم
ىنا جريمة الرشوة(.)1
-2القبول :وتعني موافقة المرتشي (الموظف العام) ،عمى رغبة صاحب المصمحة في
إرشاءه في المستقبل نظير أعمال الخدمة(.)2
رابعا :الركن المعنوي لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية:
يشترط لقيام جريمة الرشوة في مجال ص.ع .توفر القصد الجنائي العام ،ألن جريمة
الرشوة من الجرائم العمدية ما لم يعمم الجاني أنو موظف عام أ و من في حكمو "،ويعمم "
بأ ن تمك الفائدة التي منحت لو ىي مقابل قيامو لعمل أو االمتناع عن أداء عمل في
واجباتو الوظيفية( ،)3وبالتالي ينتفي القصد الجنائي إذا انتفى عمم الموظف باألعمال المخولة
لو وبناء عمى ذلك ،ال يكون الموظف مسؤول إ ذا إعتقد أنو عزل عن وظيفتو بناء
عمى كتابة مزورة أبمغ بيا ،وينتفى القصد كذلك اذا إعتقد فعال أ نو غير مختص في ذلك
العمل ،في حين أن ذلك العمل من اختصاصاتو ،أو إعتقد أن اليدية المقدمة إ ليو كانت
بغرض بريء بدافع المحبة وليس مقابال لعمل أو امتناع عن عمل ينتظره صاحب الحاجة
منو ،ففي ىذه الحاالت ال يعتبر القصد متوفر لدى الموظف( ،)4ضف الى ذلك يجب أن
تتجو " إرادة " الموظف الى الطمب والقبول ،ويجب أن تكون ىذه اال را دة حرة خالية من
أ ي إكراه مادي أو معنوي ،وصافية من أي عيب من العيوب ال تي قد تصيب

( -)1عادل عبد العزيز السين ،المرجع السابق ،ص.70 .
( -)2خديجة عميور ،المرجع السابق ،ص.25.

( -)3محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات الجرائم المخمة بالمصمحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة عمى األموال
وممحقاتيا ،الطبعة األولى ،مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،2001 ،ص.22.

( -)4عمي عبد القادر القيواجي ،المرجع السابق ،ص. 49.
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اال رادة ( ، ) 1وتطبيقا لذلك فال تتوافر اإلرادة وبالتالي ينتفى القصد الجنائي ،لمموظف الذي
يتظاىر بتوفر اإلرادة لديو وىذا بقبول الطمب المقدم إليو قصد إقاع بعارض الرشوة لضبطو
متمبسا بيذا الجرم.
الفرع الثاني :جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية:
ىذه الجريمة نص عمييا المشرع في المادة  35من ق  01-06والتي تنص "  ...كل
موظف يأخذ أو يتمقى أما مباشرة وأما بعقد صوري أما عن طريق شخص آخر  ،فوائد من
العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاوالت أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل
مدي ار ليا أو مشرفا عمييا بصفة كمية أو جزئية ،كذلك من يكون مكمفا من أن يصدر إذن
بالدفع في عممية ما أو مكمفا بتصفية أمر ما ويأخذ منيا فوائد اي كان "
من خالل نص المادة يظير سبب التجريم ،وىو الذي يتمثل في استغالل الجاني
أعمال الوظيفة أو ميام مكمف بيا ،ولكي تقوم ىذه الجريمة يجب أن تتوفر أركانيا المتمثمة
في :الصفة الخاصة ،الركن المادي والمعنوي مثميا مثل باقي الجرائم ،والجدير بالذكر أن
ىذه الجريمة تعد صورة من صور الرشوة وكانت معاقب عمييا في المادة  123الممغاة في
ق.ع.
أوال :الصفة الخاصة في الجاني في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية:
تقضي جريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية صفة خاصة لمجاني ،وىي أن يكون
موظف عمومي كما تم ذكره سابقا ،والذي عرفتو المادة  02فقرة "ب" غير أن المادة  35من
ق  01-06حصرتو في الموظف الذي يدير أو يشرف بحكم وظيفتو عمى العقود
أو المناقصات أو المزايدات ،وبالتالي ىذا الموظف الذي بفضل سمطة اإلشراف التي يتمتع
بيا جعمو يتمقى فوائد غير قانونية أثناء المراحل التي تمر بيا العقود أو المناقصات
( -)1زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص. 105.
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و المزايدات ،من بداية تحريرىا الى غاية تنفيذىا ،ويتمثل ىذا الموظف في مدير المؤسسة
أو الييئة أو رئيس مصمحة(.)1
ثانيا :الركن المادي:
يظير الركن المادي في جريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية بإقدام الموظف "بأخذ"
أو "تمقي" فائدة من التعامالت المخولة لو ،كما اضافة المادة بالصياغة الفرسية فعل إجرامي
آ خر لم يتم ذكره في النص الوارد بالصيغة العربية ،وىو "احتفاظ بالفائدة" ،كما نص المشرع
عمى المجاالت التي يعتبر المال المأخوذ منيا جريمة ،وىي ( المناقصات و العقود
والمزايدات والمقاوالت )
األخذ أو التمقي :معناه أن يكون لمجاني نصيب من مشروع أو عمل أو عقد أبرمو يعودعميو بالفائدة ،إما التمقي فيو أن يستمم الجاني فعال الفائدة بنفسو أو بغيره ،كما يقتضي
القضاء أن يكون الجاني وقت ارتكابو الفعل مدي اًر أو مشرفاً ولو بصفة جزئية عمى العمل
(مادة  ،)35بمقابل ال تقوم الجريمة إذا تجاوز الموظف اختصاصو حتى ولو حصل من ذلك
عمى فائدة ،وفي جميع األحوال نجد أن المشرع لم يحدد طبيعة الفائدة (مادية كانت أو معنوية) ،ىذا ما
يفيم من عبارة " ...فائدة أياً كانت"

()2

.

( -)1رياض ناتوري ،عبد الكريم أورخو ،المرجع السابق ،ص. 35 .
( -)2زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص. 136-135 .
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المبحث الثاني :العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومية:
تعتبر العقود اإلدارية عامة و الصفقات العمومية خاصة ،ذات أىمية كبيرة من
الناحية االقتصادية و االجتماعية ،ليذا أحاط القانون عممية ابراميا بالعديد من القيود
واالجراءات ،وذلك بغرض حماية المال العام وضمان مبدأ المساواة وتمكين االدارة من
إختيار أفضل المتقدمين لمتعاقد معيا(.)1
ولقد جاء قانون  01-06المؤرخ في  20فبراير  2006الذي يتعمق بالوقاية من
الفساد ومكافحتو بجممة من المبادئ واألسس ،ومن أىم ما جاء فيو ما تم النص عميو في
المادة  09منو والتي تنص ''يجب أن تؤسس االجراءات المعمول بيا في مجال الصفقات
العمومية عمى قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعمى معايير موضوعية  "...إضافة إلى 72
مادة أخرى الواردة فيو ،والتي تناولت كل جرائم الفساد التي تمس القطاع العام و القطاع
الخاص(.)2
والمشرع الجزائري جرم بعض جرائم الصفقات العمومية في قانون العقوبات و أورد
فييا العقوبات الخاصة بيا كما تم ذكره سابقا ،ولكنو لم يكتفى بيذا فقد بين رغبتو في محاربة
الفساد اإلداري بإصدار قانون  ،)3(01-06والذي نظم فيو العقوبات الخاصة

لجرائم

الصفقات العمومية إستنادا الى المعايير الدولية و االلتزام بالمعاىدات الدولية عمى غرار
معاىدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد .

( -)1محمد الصغير بعمي ،العقود اإلدارية ،دار العموم لل نشر والتوزيع ،عنابة ،2005 ،ص.27.

( -)2عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق لممرسوم الرئاسي المؤرخ في  7أكتوبر  2010المعدل والمتمم
والنصوص التطبيقية لو ،الطبعة الثالثة ،جسور لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2011،ص.341.

( -)3أصدر المشرع الجزائري قانون مكافحة الفساد وقام بإلغاء المواد الواردة في قانون العقوبات والتي جرمت بعض جرائم
الفساد ،و أعاد إدراجيا في قانون خاص وىو قانون  01-06المتعمق بمكافحة الفساد والوقاية منو.

11

جرائم الصفقات العمومية و عقوباتيا

الفصل األول

المطمب األول :العقوبات المقررة لجرائم إمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات
العمومية:
سندرس في ىذا المطمب العقوبة التي تترتب عمى مقترف جريمتا منح امتيازات الغير
مبررة و جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين ،و التي وردت في نص المادة  26من
قانون مكافحة الفساد .
الفرع األول :العقوبة المقررة لجريمة المحاباة:
في سبيل دراستنا لمعقوبات الواردة عمى جريمة المحاباة ،فإننا سوف نتطرق الى
العقوبات االصمية والعقوبات التكميمية التي تنطبق عمى الشخص الطبيعي من جية ،وعمى
الشخص المعنوي من جية أخرى ،وسوف نتطرق الى أحكام أخرى تتعمق بجريمة المحاباة .
أوال :العقوبة األصمية:
تقوم العقوبة األصمية عمى الشخص الطبيعي ،كما تقوم أيضا عمى الشخص
المعنوي ،ىذا ما سندرسو في ىذا الفرع ،وذلك بتبيان العقوبة التي فرضيا المشرع عمى
الشخص الطبيعي و كذا عمى الشخص المعنوي.
-1العقوبة األصمية لمشخص الطبيعي :نستشف من نص المادة  26من قانون مكافحة
()1

الفساد

أن المشرع الجزائري شدد في إلحاق العقوبة عمى كل عون من أعوان الدولة الذي

يثبت ارتكابو لجريمة منح امتيازات غير مبررة ،وىذا يدل عمى حرص المشرع عمى مكافحة
ىذه الجريمة بردع الجاني بأقصى عقوبة ،حيث أنو لم يكتفى بتوقيع ىذه العقوبة عمى
الجاني وحده (أي أن العقوبة ليست شخصية) بل توسع من مجال التجريم لتشمل كل طرف
ساىم في إبرام عقد أو صفقة أو مراجعتيا أو تأشيرة ،وأيضا نص التجريم جاء بصورة
( -)1نصت المادة  26من قانون  01-06عمى أن ''يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 200.000
الى  1.000.000دج "...
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مطمقة ،حيث أنو يشمل الصفقة العمومية من جانب ،ويشمل أيضا االتفاقية والممحق
أيضا ،وكل من قام بإختراق واإلعتداء عمى ىذه التنظيمات ،يوقع عميو الجزاء التي جاءت
بو نص المادة 26

()1

.

-2العقوبة األصمية لمشخص المعنوي :والشخص المعنوي أو االعتباري ىو مجموعة من
األموال التي ليا ممثل قانوني أو عدة ممثمين ،ويعترف ليا بالشخصية القانونية ويكون ليا
كيان مستقل عن شخصية من قام بتخصيص األموال ليا( ،)2ونصت المادة  51مكرر من
قانون العقوبات "بإستثناء الدولة و الجماعات المحمية واألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانون
العام ،يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزئياً عن الجرائم التي ترتكب لحسابو من طرف
أجيزتو أو ممثميو الشرعيين عندما ينص القانون عمى ذلك.
و المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل
أصمي أو كشريك في نفس األفعال"( ،)3كما أن نص المادة أستثنى الدولة و الجماعات
المحمية واأل شخاص المعنوية الخاضعة لمقانون العام من مسؤولية الجنائية ،وحصرىا في
األشخاص الخاضعة لمقانون الخاص.
و تقوم مسؤولية الشخص المعنوي في الجرائم التي يرتكبيا ممثميو العاممين لحسابو
ومن طرف أجيزتو ،ومنيم مثال الرئيس أو المدير العام أو المسير وكذا مجمس اإلدارة
والجمعية العامة لمشركاء أو األعضاء ،أثناء قيام بأفعال لمصمحة ولفائدة الشخص المعنوي.
وبالعودة إلى نص المادة  18مكرر من قانون العقوبات نجد أنو يطبق عمى الشخص
المعنوي في مواد الجنايات والجنح غرامة تساوي من مرة ( )01إلى خمس مرات ( )05الحد
( -)1عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص.343.

( -)2رمضان أبو سعود ،شرح مقدمة القانون المدني ،النظرية العامة لمحق ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،1999 ،
ص.55 .

( -)3المادة  51مكرر من القانون رقم  ،15-04مؤرخ في  10نوفمبر  ،2004المعدل والمتمم لألمر رقم ،156-66
مؤرخ في  8يونيو  ،1966يتضمن قانون العقوبات ،ج.ر .عدد  ،71الصادرة في .2004
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األ قصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي ،وبتطبيق نص ىذه المادة عمى جريمة المحاباة
في الصفقات العمومية ،فالعقوبة المقررة لمشخص المعنوي ىي غرامة مالية تساوي
 1.000.000دج والحد األقصى لمغرامة ىو 5.000.000دج

()1

.

ثانيا :العقوبات التكميمية:
يقصد بالعقوبات التكميمية ىي تمك العقوبات التي ال يجوز الحكم بيا منفردة ومستقمة
عن العقوبة األصمية ،فيي يمكن أن تكون اختيارية كما يمكن أن تكون اجبارية عمى القاضي(،)2
وتم تحديدىا في نص المادة  9من قانون العقوبات (الخاصة بالشخص الطبيعي) ونص
المادة  18مكرر (الخاصة بالشخص المعنوي).
-1العقوبات التكميمية لمشخص الطبيعي:
لقد نصت المادة  09من قانون العقوبات()3عمى  12عقوبة تكميمية ترتب عمى الشخص
الطبيعي ونذكر عمى سبيل المثال:
أ8-الحجر القانوني :التي نصت عميو المادة  9مكرر من نفس القانون وىي حرمان
المحكوم عميو من ممارسة حقوقو المالية اثناء تنفيذ العقوبة االصمية.
ب -الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائمية :نصت عمييا المادة 9
مكرر 1و حددت  6حاالت ،و يطبق القاضي ىذه العقوبة في حالة الحكم عمى الجاني
بعقوبة جنائية لمدة اقصاىا  10سنوات من يوم إنقضاء العقوبة األصمية أو اإلفراج.

( -)1شروقي محترف ،المرجع السابق ،ص.39.

( -)2إسحق ابراىيم منصور ،موجز في عمم االجرام وعمم العقاب ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر
 ،2001ص.132.

( -)3المادة  9من القانون رقم  ،23-06مؤرخ في  20ديسمبر  ،2006المعدل والمتمم لألمر رقم  ،156-66مؤرخ في
 8يونيو  ،1966الذي يتضمن قانون العقوبات ،ج.ر .عدد  ،84الصادرة في .2006
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ج -تحديد االقامة :نصت عمييا المادة  11من ق ع ،وىي إلزام المحكوم عميو بأن يقيم في
نطاق اقميمي يعينو الحكم لمدة ال تتجاوز  5سنوات.
د -اإلقصاء من الصفقات العمومية :نصت عمييا المادة  16مكرر 2من قانون
العقوبات ،حيث أنو يترتب عن عقوبة اإلقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عميو
من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة عمومية  ،ويكون ذلك إما نيائيا
أو لمدة ال تزيد عن  10سنوات في حالة اإلدانة إلرتكاب جناية ،وخمس سنوات ( )5في
حالة اإلدانة الرتكاب جنحة ،إضافة عقوبات أخرى وىي المنع من اإلقامة ،المصادرة
الجزئية لألموال ،المنع المؤقت من ممارسة مينة أو نشاط ،اغالق المؤسسة ،الحظر من
إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع ،تعميق أو سحب رخصة السياقة أو الغاؤىا
مع منع من استصدار رخصة جديدة ،سحب جواز السفر ،نشر أو تعميق حكم أو قرار
اإلدانة.
ولقد جاء قانون مكافحة الفساد أيضا بمجموعة من العقوبات التكميمية حيث أنو يمكن
تجميد أو حجز العائدات واألموال الغير مشروعة الناتجة من الجريمة ،وذلك بقرار قضائي
أو بأمر من سمطة مختصة ،ومن جانب آخر يمكن أيضا أن تأمر الجية القضائية بمصادرة
العائدات واألموال الغير مشروعة(.)1
و تحكم الجية القضائية بقيام الجاني المختمس لألموال و كل ما حصل عميو من نفع
أو ربح برد ىذه األموال حتى وان كانت ىذه األموال خرجت عن حيازتو وانتقمت إلى
أشخاص أخرى أو خمفو العام أو الخاص ،أو أن يتم تحويل تمك األموال إلى مكاسب أخرى
عينية .
( -)1المادة  50التي تنص عمى "في حالة االدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون ،يمكن
الجية القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميمية المنصوص عمييا في قانون العقوبات " و المادة
 51التي حددت مجموعة من العقوبات التكميمية.
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أ -العقوبات التكميمية لمشخص المعنوي :ىي عقوبات غير رئيسية لمجريمة أي ال يجوز
النطق بيا بمفردىا ،ولكن تتفق مع العقوبات األصمية من حيث عدم جواز تنفيذىا إال إذا
نطق بيا القاضي صراحتاً في الحكم ،وتنقسم الى نوعين :عقوبات تكميمية وجوبية وعقوبات
تكميمية جوازيو(.)1
ولقد نص المشرع الجزائري عمى العقوبات التكميمية الواردة عمى الشخص المعنوي في
نص المادة  18مكرر من قانون العقوبات وتتمثل في:
 -1حل الشخص المعنوي.
 -2غمق المؤسسة أو فرع من فروعيا لمدة ال تتجاوز  5سنوات.
 -3االقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز  5سنوات.
 -4المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مينية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير
مباشر ،نيائيا أو لمدة ال تتجاوز  5سنوات.
 -5مصادرة الشيء الذي إستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنيا.
 -6نشر وتعميق حكم اإلدانة.
 -7الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز  5سنوات ،وتنصب الحراسة عمى
ممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أو الذي إرتكبت الجريمة بمناسبتو.
ثالثا :أحكام أخرى متعمقة بجريمة المحاباة:
سوف نتطرق فيو الى األحكام األخرى التي أقرىا المشرع الجزائري اضافة الى
العقوبات األصمية و التكميمية الخاصة بجريمة المحاباة ،وىي األحكام المتعمقة بالشروع
واالشتراك والتقادم ،اضافة الى األحكام المتعمقة بتشديد العقاب واألعذار المخففة والمعفية من
العقاب.
( -)1ىشام شحاتة إمام ،دروس في عمم العقاب ،كمية الحقوق ،جامعة القاىرة ،ص.22.
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 -1األحكام المتعمقة بتشديد العقاب واألعذار المخففة والمعفية :نصت المادة  48من قانون
مكافحة الفساد عمى ظروف التشديد ،و التي شددت مدة الحبس لتصبح مدتيا من  10الى 20
سنة وذلك إقترانا بالشخص مرتكب الجريمة ،و أوردت ىذه المادة ىؤالء األشخاص

()1

أما

الغرامة المقررة لمجريمة تبقى كما ىي ال تشدد.
أما نص المادة  49فقرة  01من قانون مكافحة الفساد حددت المستفيد من األعذار
المعفية ،وىو كل من إرتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم الصفقات العمومية ،إذا
قام ىذا الشخص قبل مباشرة اجراءات المتابعة بإبالغ السمطات االدارية أو القضائية
أو الجيات المعنية عن الجريمة وساعد عمى معرفة مرتكبييا.
أما الفقرة  02من المادة فنصت عمى تخفيض العقوبة بالنسبة لكل شخص إرتكب
أو شارك في إحدى جرائم الصفقات العمومية ومنيا جريمة المحاباة ،والذي بعد مباشرة
اجراءات المتابعة ساعد في القبض عمى شخص أو أكثر من االشخاص المتيمين في
ارتكابيا.
-2األحكام المتعمقة بالشروع و اإلشتراك والتقادم :لقد نصت المادة  52من قانون مكافحة
الفساد عمى أن " تطبق االحكام المتعمقة بالمشاركة المنصوص عمييا في قانون العقوبات
عمى الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون.
ويعاقب عمى الشروع في الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون بمثل الجريمة نفسيا".
فيعاقب الشروع واالشتراك في جريمة المحاباة فيطبق االحكام المتعمقة بالمشاركة
المنصوص عمييا في قانون العقوبات ،والشروع في جريمة المحاباة يعاقب عميو بمثل العقوبة
( -)1نصت المادة " 48إذا كان مرتكب الجريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص في ىذا القانون قاضيا ،أو موظفا يمارس
وظيفة عميا في الدولة ،أو ضابطا عموميا ،أو عضو في الييئة ،أو ضابطا أو عون شرطة قضائية ،أو ممن يمارس بعض
صالحيات الشرطة القضائية ،أو موظف امانة ضبط ،يعاقب بالحبس من عشر ( )10سنوات الى عشرين ( )20سنة وبنفس
الغرامة المقررة لمجريمة المرتكبة ".
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المقررة لمجريمة نفسيا ،ألن الشروع ىي المرحمة التي تنصرف فييا إرادة الجاني الى تنفيذ
الجريمة فعال ،فينفذ الركن المادي و لكنيا ال تتم ألسباب خارجة عن ارادة الجاني(.)1
أما أحكام التقادم نصت عمييا المادة  54فقرة 02من قانون مكافحة الفساد والتي
تحيمنا في أحكام التقادم الى قانون االجراءات الجزائية في كل األحوال ،وفي الفقرة  01من
المادة حددت لنا إستثناء ،وىو أ ن الدعوى العمومية والعقوبة ال تتقادم في حالة ما اذا تم
تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن.
فجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستنادا الى نص
المادة  54من قانون مكافحة الفساد في حالة عدم تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن
()2

فيي تشكل جنحة ،وبالعودة الى قانون االجراءات الجزائية فينطبق عمييا نص المادة 614

من قانون االجراءات الجزائية التي تقضي أن تقادم العقوبة في مواد الجنح يكون بمضي 05
سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيو الحكم نيائيا ،فإذا كانت عقوبة الحبس المقضي
بيا في جنحة المحاباة تزيد عن خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية ليذه المدة أي
 05سنوات(.)3
الفرع الثاني :العقوبة المقررة لجريمة استغالل نفوذ األعوان:
سنتطرق في ىذا الفرع إلى دراسة العقوبات االصمية والعقوبات التكميمية التي تفرض
عمى الشخص الطبيعي من جية ،وعمى تمك التي تفرض عمى الشخص المعنوي من جية
أخرى.

( -)1أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،الطبعة الخامسة ،دار ىومة ،الجزائر ،2007 ،ص.94.

( -)2المادة  614من األمر رقم  ،46-75مؤرخ في  17يونيو  ،1975المعدل والمتمم لألمر رقم  ،155-66مؤرخ في
 8يونيو  ،1966يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،ج.ر .عدد .1975 ،53

( -)3شروقي محترف ،المرجع السابق ،ص.38.
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أوال :العقوبات األصمية:
ىناك عقوبات أصمية تفرض عمى الشخص الطبيعي ،وعقوبات تفرض عمى الشخص
المعنوي.
 -1العقوبات األصمية المقررة لمشخص الطبيعي:
نصت المادة  26من قانون مكافحة الفساد عمى أن كل شخص قام بإستغالل نفوذ
األعوان العموميين لمحصول عمى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية يعاقب
من سنتين الى عشرة سنوات وبغرامة  200.000دج الى  1.000.000دج .
-2العقوبات األصمية المقررة لمشخص المعنوي:
تقوم مسؤولية الشخص اإلعتباري وفقا لمقواعد المقررة في قانون العقوبات وىذا ما
نصت عميو المادة  53من قانون مكافحة الفساد ،والتي تحيمنا الى لنص المادة  18مكرر
من ق.ع.

()1

وبالتالي فإن عقوبة الشخص المعنوي تكون كالتالي :غرامة مالية من

 1.000.000دج الى  5.000.000دج.
ثانيا :العقوبات التكميمية:
-1العقوبات التكميمية المقررة لمشخص الطبيعي:
كما تم ذكرىا سابقا بالتفصيل فيي عقوبات مرتبطة بالعقوبات األصمية ،إذ يجوز
لممحكمة أن تحكم بيا الى جانب العقوبات األصمية في بعض الجرائم التي بينيا

( -)1نصت المادة  18مكرر" 1العقوبات التي تطبق عمى الشخص المعنوي في المخالفات ىي:
الغرامة التي تساوي من مرة واحدة ( )1الى خمس ( )5مرات الحد االقصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي في القانون
الذي يعاقب عمى الجريمة
كما يمكن الحكم بمصادرة الشئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنيا" .
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القانون ،ويعني ذلك أن العقوبات التكميمية ال تمحق تمقائيا العقوبات األصمية ،كما تمحق
العقوبات التبعية العقوبات الجنائية ،بل يجب أن ينطق بيا القاضي لمقول بوجودىا(.)1
ولقد جاء قانون مكافحة الفساد أيضا بمجموعة من العقوبات التكميمية وىي ما نصت
عميو المادة  51منو حيث أنو يمكن تجميد أو حجز العائدات واألموال الغير مشروعة
الناتجة من الجريمة.
-2العقوبات التكميمية المقررة لمشخص المعنوي:
وىي نفس العقوبات التكميمية التي تم دراستيا أثناء تطرقنا لمعقوبة التكميمية لمشخص المعنوي
في جريمة المحاباة
ثالثا :أحكام أخرى متعمقة بجريمة استغالل نفوذ االعوان العموميين:
لقد أقر المشرع أحكام أخرى إضافة إلى العقوبات األصمية و العقوبات األصمية ،وىي
أحكام متعمقة بالشروع و االشتراك والتقادم واألعذار المخففة و المعفية من العقاب( ،)2وىي
نفس األحكام المطبقة عمى جريمة المحاباة التي تم ذكرىا سابقا.
وبالتالي فيما يخص األحكام المتعمقة بتشديد العقاب نصت عمييا المادة  48من
قانون مكافحة الفساد عمى ظروف التشديد ،حيث أنيا مدة الحبس تصبح مدتيا من 10
سنوات الى  20اذا إرتكب الجريمة القاضي أو موظف يمارس وظيفة عميا في الدولة ،أو ضابطا
عموميا ،أو عضواً في الييئة ،أو ضابطا أو عون في الشرطة القضائية ،أو ممن يمارس
بعض صالحيات الشرطة القضائية ،أو موظف أمانة الضبط ،أما الغرامة تبقى كما ىي و ال
تشدد.
( -)1عبد هللا سميمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام) ،الجزء الثاني (الجزاء الجنائي) ،الطبعة السادسة ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2005 ،ص.478.

( -)2زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص.93.
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أما اإلستفادة من األعذار المعفية نص عمييا المادة  49فقرة  01من قانون مكافحة
الفساد كل من إرتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم الصفقات العمومية ،قام قبل
مباشرة اجراءات المتابعة بإبالغ السمطات االدارية أو القضائية أو الجيات المعنية عن
الجريمة وساعد عمى معرفة مرتكبييا.
أما الفقرة  02من المادة فنصت عمى تخفيض العقوبة بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك
في احدى جرائم الصفقات العمومية ومنيا جريمة استغالل نفوذ االعوان العموميين ،والذي
ساعد في القبض عمى شخص أو أكثر من األشخاص الضالعين في ارتكابيا ،بعد مباشرة
اجراءات المتابعة.
أما أحكام التقادم نص المادة  54فقرة 02من قانون مكافحة الفساد تحيمنا الى قانون
االجراءات الجزائية في كل األحوال.
المطمب الثاني :العقوبات المقررة لجريمتا الرشوة و جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية:
سندرس في ىذا المطمب العقوبات المطبقة عمى مقترف جريمتا الرشوة في مجال
الصفقات العمومية ،وجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،بالتطرق إلى العقوبات األصمية
و التكميمية المفروضة عمى الشخص الطبيعي وعمى الشخص المعنوي.
الفرع األول :العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية:
يشمل جزاء جريمة الرشوة مجموعة من العقوبات التي نص عمييا المشرع جزاء
إل قتراف الجريمة ،فقد تكون العقوبة سالبة لمحرية ،وقد تكون العقوبة مالية ،كما تختمف
العقوبة بإختالف الفاعل سواء شخص طبيعي أو معنوي(.)1

( -)1رياض ناتوري ،عبد الكريم أورخو ،المرجع السابق ،ص.65.
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أوال  :العقوبة االصمية:
-1العقوبة األصمية المقررة لمشخص الطبيعي :تختمف العقوبة المقررة لمجريمة الرشوة في
الصفقات العمومية عن جريمة رشوة الموظفين العموميين ،نظ ار لخصوصية الصفقات
العمومية والتي يشكل المساس بيا تيديدا لالستقرار العام ،حيث يعاقب الجاني حسب المادة
 27بعقوبة الحبس من  10الى  20سنة ،وغرامة مالية من  1مميون الى  2مميون دج أثناء
ابرامو صفقة أو عقد أو ممحق بإسم الدولة أو المؤسسات العمومية ويحاول فييا الموظف
قبض أو محاولة قبض عمى فائدة .
 -2العقوبة األصمية المقررة لمشخص المعنوي :حتى تتم مسائمة الشخص اإلعتباري يجب
أن يرتكب الفعل المجرم من :الممثل الشرعي لمشخص المعنوي كالمدير أو رئيس مجمس
االدارة ،وأن يرتكب الفعل لصالح و لحساب الشخص المعنوي ،وأن يكون الشخص المعنوي
محل المسائمة خاضع لمقانون الخاص ألن المشرع يستثني الدولة من المسؤولية
الجنائية( ،)1ويعاقب الشخص المعنوي حسب المادة  18مكرر من قانون العقوبات بغرامة
مالية كعقوبة أصمية تكون تساوي مرة ( )1الى خمس مرات ( )5الحد األقصى لمغرامة
المقررة لمشخص الطبيعي ،ومنو فالحد األقصى لجريمة الرشوة في جريمة ص.ع .ىو 2
مميون دج وبالتالي تتراوح العقوبة المقررة لمشخص المعنوي من  02مميون دج الى 10
مميون دج (.)2
ثانيا :العقوبات التكميمية:
-1العقوبات التكميمية المقررة لمشخص الطبيعي :نص المشرع الجزائري في المادة 50
من ق  01-06عمى العقوبات التكميمية التي توقع عمى الجاني في حالة ادانتو بجريمة أو أكثر

( -)1سارة بركات ،حسيبة زايدي ،المرجع السابق ،ص.17.

( -)2المادة  18من القانون  ،23-06المتضمن قانون العقوبات ،السالف الذكر.
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المنصوص عمييا في ىذا القانون ،والعقوبات التكميمية أوردىا المشرع في قانون العقوبات
كما سبق ذكره.
وبما أ ن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تعتبر من صنف الجنايات ،فإن
المحكمة بصفة وجوبية تحكم بالحجز القانوني والذي يتمثل بحرمان المحكوم عميو في
ممارسة حقوقو المالية ،أثناء تنفيذ العقوبة االصمية مادة  9مكرر من ق.ع .كما تقوم
بمصادرة األموال وحجز العائدات الناتجة عن ارتكاب الجريمة ،مع مراعات حقوق الغير
حسن النية(.)1
 -2العقوبات التكميمية المقررة لمشخص المعنوي:
حددىا المشرع في نص المادة  18مكرر من ق.ع .وتتمثل :
 -1حل الشخص المعنوي.
 -2غمق المؤسسة أو فرع من فروعيا لمدة ال تتجاوز  5سنوات.
 -3االقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز  5سنوات.
 -4المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مينية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير
مباشر ،نيائيا أو لمدة ال تتجاوز  5سنوات.
 -5مصادرة الشيء الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنيا.
 -6نشر وتعميق حكم االدانة.
 -7الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز  5سنوات ،وتنصب الحراسة عمى
ممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتو.

( -)1عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص.344 .
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ثالثا :أحكام أخرى متعمقة بجريمة الرشوة في الصفقات العمومية:
اضافة الى العقوبات االصمية والتكميمية أضاف المشرع أحكام أخرى متعمقة والشروع
والتقادم واألعذار المخففة والظروف المشددة.
 -1أحكام الشروع في جريمة الرشوة :يعاقب المشرع الجزائري لفعل الشروع بالجريمة نفس
العقوبة المقررة لمجريمة التامة ،فالشروع ىو اتجاه نية الجاني لمقيام بالفعل لكن ال يتحقق
ألسباب خارجة عن ارادتو ،كأن يرفض الطرف الثاني العرض مثال ،ويقصد بعرض الرشوة
كل فعل من شأنو تعبير الجاني بأية طريقة كانت عن ارادتو في تقديم الرشوة(.)1
-2أحكام التقادم :حسب نص المادة  612مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية المعدلة
بموجب قانون  14-04المؤرخ في  10نوفمبر  ،)2(2004فإن عقوبة جناية الرشوة في
الصفقات العمومية ال تخضع لنظام التقادم ،حيث تنص المادة " ال تتقادم العقوبات المحكوم
بيا في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرىابية و تخريبية وتمك المتعمقة بالجريمة المنظمة
العابرة لمحدود الوطنية والرشوة".
-3الظروف المشددة واألعذار المخففة واإلعفاء:
 الظروف المشددة :ومن مظاىر تشديد العقوبة ىو اقرار المشرع العقوبة السالبةلمحرية قد تصل الى  20سنة ،وغرامة مالية قد تصل الى  2مميون دج.
وىذا سعيا من المشرع الجزائري لمتقميل و الوقاية من جرائم الفساد( ،)3كما عمق ظرف
التشديد في صفة الجاني الذي يقترف الفعل المجرم اذا كان قاضيا بمفيومو

( -)1عمر الفاروق الحسيني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم اإلعتذاء على المصلحة العامة  ،د د ن ،د ب ن،
 ،1118ص.17.
( -)2المادة  612مكرر من القانون رقم  ،14-04مؤرخ في  10نوفمبر  ،2004المعدل والمتمم لألمر رقم ،155-66
مؤرخ في  8يونيو  ،1966يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،ج.ر .عدد  ،71الصادرة في .2004
( -)3عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص.344.
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العام( ،)1والمقصود بالقاضي حسب القانون العضوي رقم  11-04المتضمن قانون األساسي
لمقضاة والذي قسم القضاة الى قسمين :القضاة العاديين وىم قضاة الحكم والنيابة المحكمة
العميا او مجمس أو المحاكم ،وكذا القضاة العاممون في االدارة المركزية لو ازرة العدل ،والقسم
الثاني فيم قضاة القضاء االداري ويشمل :قضاة مجمس الدولة و قضاة المحاكم
االدارية( ،)2كما تشدد العقوبة اذا مارس الرشوة موظف سامي في الدولة أو أحد اعضاء
الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتيا وضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص
عمييم في نص المادة  15و  19من قانون االجراءات الجزائية.
 األعذار المخففة و اإلعفاء :حسب المادة  49فقرة  02تخفض العقوبة بالنسبةلمشخص الذي ارتكب جريمة الرشوة أو شارك فييا و أخطر السمطات االدارية
باألشخاص المتورطين في ىذه الجريمة ،وىذا االخطار يكون بعد مباشرة الجيات
المعنية اجراءات الدعوى ،اما االعفاء فيستفيد منو الشخص الذي يخطر السمطات
بالجنات االخرين ولكن قبل مباشرة اجراءات المتابعة حسب المادة  49فقرة .01
الفرع الثاني :العقوبة المقررة لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية:
حسب المادة  35من ق  ،01-06يعاقب مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير
قانونية بالحبس من  02سنة الى  10سنوات و بغرامة مالية من  200.000دج الى
 1.000.000دج ،ىذا بالنسبة لمشخص الطبيعي.
أما الشخص المعنوي فقد عمم المشرع مسؤوليتو عمى كامل جرائم الفساد التي تكون
العقوبة فييا من مرة الى خمس مرات ضعف العقوبة المقررة لمشخص الطبيعي ،و كذلك
بالنسبة لمعقوبات التكميمية فيي نفسيا العقوبة التكميمية المقررة لجرائم الفساد ،كما ال تخضع
( -)1عمي محمد جعفر ،المرجع السابق ،ص.43.

( -)2المادة  02من القانون العضوي رقم  11-04مؤرخ في  6سبتمبر  ،2004متضمن القانون األساسي لمقضاء ،ج.ر.
عدد .2004 ،57
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جريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية لنظام التقادم ،إذا تم تحويل عائداتيا الى
الخارج ،ويعاقب المشرع الجزائري عمى الشروع في ىذه الجريمة كأنيا جريمة تامة(.)1

( -)1شروقي محترف ،المرجع السابق ،ص.39.
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الفصل الثاني :أساليب مكافحة جرائم الصفقات العمومية.
ونظر لحجم
ًا
تعتبر الصفقات العمومية من أىم العقود االدارية كما ذكرناه سابقًا،

المبالغ المالية الكبيرة التي تستعمل في ىذا اإلطار ،فعمى سبيل المثال بمغت قيمة الصفقات

العمومية لسنوات  2000و 2001و 2002قيمة  800مميار دج وىو ما يقارب  10ماليير
دوالر(.)1
و الفساد اإلداري كما عرفو الفقيو كارل فريديريك " ، "Carl Friedrichيحصل عندما
يقوم صاحب السمطة الذي يكون لديو سمطة القيام بنشاطات وظيفة في مكتب رسمي تحت
تأثير المادة أو مكافآت أخرى غير مشروعة ،والتي تؤثر عمى إتخاذ ق اررات في صالح الجية
التي قدمت المكافآت ،وبذلك ينتج منيا اإلضرار بالمواطنين ومصمحتيم ،و الفساد اإلداري
معنويا ،مباشر أو غير مباشر،
محميا أو
ماديا أو ً
دائما أو مؤقتًاً ،
ً
شامل و واسع قد يكون ً
خارجياً ،

ممموسا أو غير ممموس(.)2

أما اإلصالح ىو إزالة األخطاء والمعوقات واعادة التقييم والتقويم وفرض التغيير الذي
يقود نحو األفضل ويحقق األىداف التي وضعت ولم تتحقق(.)3
لذا قام المشرع الجزائري وبغرض الوقاية من تمك الجرائم بالمجوء إلى عدة آليات
ووضع مجموعة من اإلجراءات والتدابير لردع مرتكبي ىذه الجرائم ،ومن أىم ىذه اآلليات
إنشاء المجنة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو ،التي تتولى ميمة ضمان مبدأ الشفافية

(-)1ناصر لباد ،الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة الثانية ،لباد ،الجزائر ،2007 ،ص.279.

( -)2صالح الدين فيمي محمود ،الفساد اإلداري كمعوق لعمميات التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية ،دار النشر بالمركز
العربي لمدراسات األمنية و التدريب ،السعودية ،1995 ،ص.26-25.

( -)3عبد القادر جبريل فرج جبريل ،الفساد اإلداري عائق عمى اإلدارة و التنمية والديمقراطية ،مذكرة ماجستير ،األكاديمية
العربية البريطانية لمتعميم العالي. 2010 ،ص.137.
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والمسائمة في إدارة الشؤون العامة ،ومن جانب آخر فقد وضع المشرع إجراء التحري والكشف
عن مدى وجود تمك الجرائم ،وىو الكشف الذي تقوم بو المفتشية المالية ومجمس المحاسبة ،أما
اإلجراء اآلخر ىو التحري التي تقوم بو الضبطية القضائية ،بإستعمال أساليب تحري
خاصة(.)1
ولذلك فإن المكافحة الفعالة لجرائم الصفقات العمومية تتطمب إزدواجية في اآلليات
المخصصة لمكافحتيا والحد منيا ،فيي تتطمب تتبع تدابير احت ارزية واستراتيجية فعالة وكفئة
ومنتجة قبل وقوع الجريمة ،وذلك عن طريق فرض رقابة كاممة ،ومساءلة و عقاب مشدد
عمى مرتكب الجريمة( ،)2ورغم تعدد وسائل مكافحة الفساد عمى المستوى المحمي و الدولي
إال أنو لم يقضي نيائيا عن الفساد اإلداري ،وانما سينقص منو لحماية اإلقتصاد الوطني
وحماية المال العام ،وتجنب وقوع قضايا فساد أخرى مستقبال عمى غرار تمك التي زعزعة
اإلقتصاد الوطني ونذكر عمى سبيل المثال :قضية بنك الخميفة ،وقضية الشركة الوطنية
لممحروقات "سوناطراك" ،وكذا المشروع الوطني لمطريق السيار شرق غرب ،وقضية مشروع
ميترو الجزائر ،كل ىذه القضايا ىددت اإلقتصاد الوطني ولذلك وجب عمى المشرع الجزائري
الحد واإلنقاص من جرائم الصفقات العمومية ،وذلك عن طريق إتخاذ التدابير االزمة من
توقيع العقوبات و فرض رقابة صارمة عمى طرق إبرام الصفقات العمومية ،ولكنيا تعتبر
ميمة صعبة وذلك وفقا لألسباب التالية:
 كثرة القضايا المتعمقة بجرائم الصفقات العمومية المطروحة عمى القضاء الجزائي. الطابع التقني الذي تتميز بو الصفقات العمومية يثير إشكاليات عديدة بالنسبة لمقضاة. -حداثة قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو و قمة المراجع التي تفصل أحكامو.

( -)1رياض ناتوري ،عبد الكريم أورخو ،المرجع السابق ،ص.43.
( -)2زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص.151.
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 قمة اإلجتيادات القضائية الصادرة بشأن جرائم الصفقات العمومية(.)1لذلك قسمنا ىذا الفصل الى مبحثين ،في (المبحث األول) تطرقنا إلى الرقابة المفروضة
عمى الصفقات العمومية ( من رقابة داخمية ،ورقابة خارجية ،والرقابة وفقا لقانون مكافحة
الفساد) ،و قمنا بدراسة آليات مكافحة جرائم الصفقات العمومية في (المبحث الثاني)

( -)1شروقي محترف ،المرجع السابق ،ص.01.
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المبحث الول :الرقابة اإلدارية عمى الصفقات العمومية:
تتميز جرائم الفساد بصعوبة الكشف عنيا كونيا جرائم مالية معقدة و يستخدم في
إخفاءىا وسائل متطورة ،ولذلك أصبح من الالزم اإلىتمام بتعزيز قدرات أجيزة المراقبة
والتفتيش وضمان إستقالليا خاصة من ناحية تأدية مياميا ،مع السعي لموصول إلى
المعمومة وحماية المبمغين والشيود والخبراء.
نظر ألىمية األموال التي تنفقيا المؤسسات العمومية في مجال ص.ع .حتم عمى
و ًا

الدولة إخضاع ىذه الصفقات إلى رقابة لضمان حسن إستعمال المال العام من قبل القائمين
عميو ،وفقا لما ىو معمول بو في القانون من جية ،وضمان شفافية التنافس لمنح فرص
متساوية ومتكافئة لمجميع في إنجاز الصفقات العمومية( ،)1وعمى ىذا األساس نص المرسوم
الرئاسي  236-10عمى أنو تخضع الصفقات العمومية لرقابة قبل دخوليا حيز التنفيذ ،وقبل
تنفيذىا ورقابة بعدية( ،)2ويقصد بالرقابة اإلدارية عمى الصفقات العمومية ،وىي تمك الرقابة
التي تم ارسيا الييئات المتخصصة عمى مدى إحترام الجية المتعاقدة إجراءات المعمول بيا
في ق.ص.ع ،)3( .ومن بين مميزات الرقابة اإلدارية أنيا ال تنصب فقط عمى رقابة
اإلجراءات المتبعة في إبرام ص.ع .أي الحرص عمى تحقيق شفافية إبرام الصفقات
العمومية ،بل ىي رقابة شاممة تشمل مدى مشروعية العمل و مالئمتو لظروف المكان

( -)1بوعبد هللا رضوان ،الرقابة اإلدارية المالية التقنية والقضائية عمى الصفقات العمومية  ،مذكرة نياية التكوين لنيل إجازة
مدرسة العميا لمقضاء .2009 ،ص.12.

( -)2نصت المادة " 116تخضع الصفقات التي تبرميا المصالح المتعاقدة لمرقابة قبل دخوليا حيز التنفيذ وقبل تنفيذىا
وبعده".

( -)3المرسوم الرئاسي رقم  236-10في الباب الثالث من القسم الثالث في المواد  41وما بعدىا.
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والزمان( ،)1و تعتبر الرقابة اإلدارية من بين الميامات التقميدية التي تمارسيا اإلدارة بنفسيا
عمى ص.ع ، .وتتم من طرف أجيزة رقابية تنبثق من داخل اإلدارة المبرمة لمصفقة كمجنة
فتح األظرفة ولجنة تقييم العروض أو من طرف لجان التي تنبثق من ألجياز التنفيذي
كالجنة الوطنية والمجنة الو ازرية لمصفقات العمومية.
وفي جميع األحوال فإن الرقابة االدارية عمى عممية إبرام الصفقات العمومية تظير
في شكل رقابة داخمية ،رقابة خارجية ،ورقابة الوصاية(.)2
المطمب الول :الرقابة الداخمية:
ويقصد "بالرقابة" في المعنى المغوي ىو إعادة النظر أو إعادة اإلطالع مرة
أخرى ،أما المعنى اإلصطالحي فيي فحص السندات والحسابات والسجالت الخاصة
بالمنشأة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص بسالمة الوثائق الخاصة
بالصفقة أو التقارير المالية المرفوعة( ،)3والرقابة الداخمية ىي رقابة ذاتية تقوم بيا اإلدارة
عمى نفسيا( ،)4أو ىي تمك الرقابة التي تقوم بيا السمطة اإلدارية بنفسيا وعمى نفسيا والتي
يكون محميا الرقابة عمى األعمال واألشياء الواقعة في دائرتيا بإعتبارىا صاحبة الصفة
وتممك الحق في مراقبة المتعاقد معيا ،كأن تكون الرقابة ميدانية تمارس عمى الواقع العاممي.

( -)1سفيان موري ،مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية عمى ضوء قانوني الصفقات العمومية والوقاية من الفساد
ومكافحتو ،مذكرة لنيل شيادة ماجستير ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية. 2012 ،ص.10.

( -)2المادة  117من المرسوم الرئاسي  ،236-10السالف الذكر.

( -)3دوة محمد ،الصفقات العمومية ،بحث يدخل ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير ،جامعة سعد دحمب ،البميدة2005،
.ص.17.

( -)4حسين عبد العال محمد ،الرقابة اإلدارية بين عمم اإلدارة والقانون اإلداري ( دراسة تطبيقية مقارنة) ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،2004 ،ص.39.
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وبالتالي فيي بمثابة رقابة روتينية من طرف موظفي اإلدارة لضمان السير الحسن
ألجيزتيا و لحماية المال العام.
كما تعتبر الرقابة الداخمية نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقة ،وىذا
بمراجعة مختمف البيانات لمتحقق من صحتيا وسالمتيا( ،)1ولقد نصت المادة  120من
المرسوم الرئاسي  236-10عمى كيفية ممارسة الرقابة الداخمية ،حيث أشارت بأنيا تمارس
وفقا لمنصوص التي تتضمن تنظيم المصمحة المتعاقدة وقوانينيا األساسية ،كما تنشأ لدى كل
مصمحة متعاقدة لجنتين ىما :لجنة فتح العروض(الفرع األول)( ،)2و لجنة تقييم العروض
(الفرع الثاني)(.)3
الفرع الول :لجنة فتح الظرفة (العروض):
أنشأت ىذه المجنة بموجب المادة  121من المرسوم  236-10و تنحصر مياميا:
في فتح األظرفة و العطاءات المقدمة وفقا لإلجراءات الخاصة تمييدا لقيام لجنة أخرى
بعمميا ،وىي لجنة تتواجد عمى مستوى كل مصمحة متعاقدة(.)4
أولً :مهام لجنة فتح الظرفة:
حددت المادة ( 122المعدلة) ميام لجنة فتح األظرفة المتمثمة فيما يمي :
 -معاينة صحة تسجيل العروض في سجل خاص.

( -)1موري سفيان ،المرجع السابق ،ص.11.

( -)2تنص المادة  ": 01/121تحدث في إيطار الرقابة الداخمية ،لجنة دائمة لفتح اإلظرفة لدى كل مصمحة متعاقدة"...
( -)3تنص المادة  125من المرسوم  " :23-12تحدث لدى كل مصمحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض "...
( -)4بوزبرة سييمة ،المرجع السابق ،ص.78.
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 إعداد قائمة التعيدات حسب ترتيب تاريخ وصوليا مع وضع محتواىا والمبالغالمقترحة.
 إعداد وصف مفصل لموثائق التي يتكون منيا كل عرض. تحرير محضر أثناء الجمسة يوقع فيو األعضاء الحاضرين(.)1كما تقوم المجنة بدعوة المتعيدين إلستكمال الوثائق الناقصة عند اإلقتضاء ،وتقوم أيضا
بتحرير محظر بعدم جدوى العممية أو المناقصة في حالة عدم الوصول إلى النصاب
القانوني لممتعاىدين ،حيث أنو إشترط القانون في حالة المجوء إلى اإلستشارة اإلنتقائية األولى

وجود ثالثة مترشحين عمى األقل(.)2
ثانيا :تشكيمة لجنة فتح الظرفة:
ً
لقد حدد المرسوم الرئاسي  236-10تشكيمة لجنة فتح األظرفة ،بمنح مسؤول
المصمحة المتعاقدة صالحية تشكيل عضوية لجنة فتح األظرفة بموجب مقرر وفي إطار
اإلجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بيا(.)3
وتقوم لجنة فتح العروض بفتح األظرفة في اليوم و الساعة التي توافق آخر يوم
وساعة إيداع العروض من قبل المتعيدين والتي تحددىم المصمحة المتعاقدة( ،)4بعد أن تقوم

( -)1مجراب سوالف ،الرقابة عمى الصفقات العمومية ،مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العميا لمقضاة. 1990 ،ص.09.
( -)2المادة  122من المرسوم الرئاسي  ،23-12المعدل والمتمم لممرسوم الرئاسي  ،236-10السالف الذكر.

( -)3تنص المادة " : 02/121يحدد مسؤول المصمحة المتعاقدة بموجب مقررة ،تشكيمة المجنة المذكورة في إطار اإلجراءات
القانونية والتنظيمية المعمول بيا ".

( -)4المادة  05/50من المرسوم الرئاسي  ،236-10السالف الذكر.
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بإعالم المتعيدين مسبقا وفي جمسة عالنية ،بحيث تصح إجتماعات لجنة فتح األظرفة ميما
كان عدد األعضاء الحاضرين في اإلجتماع (.)1
ثالثا :تقييم لجنة فتح الظرفة:
من بين المالحظات التي يمكن توجيييا ليذه المجنة ،يتعمق بميعاد فتح
األظرفة ،حيث أن القانون حدد عممية فتح األظرفة في آخر يوم إيداع العروض ،وبالتالي
اآلجال ال ذي يعمن عنو لتقديم العروض غير كامل ،وىذا مساس بحقوق المتنافس ومبدأ
المساواة ،لممتنافسين الذين يتأخرون في تقديم العروض كونو في العديد من األحيان يجد
المتنافس صعوبة في إعداد ممف عرضو لمجنة ،لصعوبة تقييم الصفقة من الناحية المالية
والزمنية(.)2
كما أن القانون منح الصالحية في تحديد تشكيمة المجنة لمسؤول المصمحة
المتعاقدة ،بدون تحديد العدد المطموب في التشكيمة ،عكس المشرع الفرنسي الذي حدد عدد
التشكيمة ،ضف الى ذلك ما الفائدة من إجتماعات المجنة مادام أنيا تصح ولو بحضور
عضو واحد ،وىل بالفعل أن ىذه المجنة قادرة عمى تنظيم أو رقابة الصفقات العمومية مادام
أن القانون لم يحدد وال شرط من شروط العضوية الواجب توفرىا في أعضاء لجنة فتح
األظرفة ،سواء من ناحية الخبرة أو الدراية الكافية لما يتضمنو قانون الصفقات العمومية ،كون
معظم أعضاء المجنة إداريين يعممون في نفس اإلدارة (.)3

( -)1لقد جاء نص المادة  124بالنص صرحتاً عمى'' تصح إجتماعات لجنة فتح األظرفة ميما يكن عدد أعضائيا
الحاضرين".

( -)2نبيمة بمحاج وآخرون ،مدى فعالية قانون الصفقات العمومية في مكافحة الفساد ،مذكرة لنيل شيادة الميسانس ،جامعة
فرحات عباس ،سطيف .2010 ،ص.19.

( -)3سفيان موري ،المرجع السابق ،ص.16-15.
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الفرع الثاني :لجنة تقييم العروض:
أسست لجنة تقييم العروض وحددت تشكيمتيا ومياميا المادة  125من المرسوم
الرئاسي  ،236-10وتبدأ ىذه المجنة مياميا من حيث إنتيى عمل لجنة فتح األظرفة ،حيث
تختص بإتمام إجراءات التعاقد بتحديد المتعاقد مع اإلدارة التي تراه أنو سيكون األفضل من
الناحية المالية والفنية ،ومنو فدور لجنة تقييم العروض دور تقريري عمى خالف دور لجنة
فتح العروض التي ليا دور إقصائي ،حيث تقوم بإقصاء العروض الغير مطابقة لموضوع
الصفقة ،وتقوم لجنة تقييم العروض بتحميل العروض من أجل إقتراح العرض المناسب(.)1
أول :تشكيمة لجنة تقييم العروض واختصاصاتها:
يقوم مسؤول الييئة المتعاقدة بتحديد تشكيمة لجنة تقييم العروض بنفسو ،واشترط
القانون توفر لدى أعضاء المجنة الخبرة الكافية و الكفاءة العالية التي تمكنو من تحميل
العروض واقتراح البديل عند اإلقتضاء من أجل تقديميا لممصمحة المتعاقدة( ،)2كما منع
القانون عمى أن يكون عضو من أعضاء المجنة عضوية مزدوجة ( أي عضو في لجنة فتح
األظرفة وفي نفس الوقت عضو في لجنة تقييم العروض ) ،وتقوم المجنة عمى تحميل
العروض عمى مرحمتين:
المرحمة الولى :ىي مرحمة إقصائية تقوم لجنة التقييم بإقصاء كل عرض لم يتحصل
عمى التنقيط أو العالمة الدنيا المحددة في دفتر الشروط أثناء الترتيب التقني لمعروض

( -)1بوزبرة سييمة ،المرجع السابق ،ص.80.

( -)2فارس خنوش ،النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية الطابع الصناعي والتجاري (في ظل المرسوم الرئاسي
 250-02المعدل والمتمم) ،مذكرة نياية التكوين لنيل إجازة المعيد الوطني لمقضاء ،الدفعة الرابعة عشر.2006 ،ص.
.15-14
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المرحمة الثاني :ىي مرحمة تأىيمية حيث تقوم المجنة بدراسة العروض من الناحية
المالية و إختيار أحسن العروض التي تتوفر عمى مزايا إقتصادية تمبي طمبات المصمحة
المتعاقدة ،وتشمل ىذه الدراسة عروض المتعاىدين الذين تم تأىيميم في المرحمة األولية أثناء
ترتيب العروض التقنية ،كما منح القانون لمجنة المعنية صالحية " اقتراح " عمى المصمحة
المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا أثبتت المجنة أنو في حالة منح الصفقة لمتعامل معين
ىيمنة واحتكار ىذا األخير عمى السوق ،وىذا يؤدي بإخالل مبدأ المنافسة في القطاع
المعني ،وفي األخير ينتيي عمل المجنة باإلعالن عن المنح المؤقت لمصفقة و يحتوي ىذا
اإلعالن عمى جميع النتائج المالية والتقنية لممتعاممين(.)1
ثانيا :تقييم دور لجنة تقييم العروض:
أول المالحظات نوجييا لممشرع ،فمن غير المعقول تنظيم لجنة من جميع
ا لنواحي ،سواء من حيث التشكيمة واإلختصاص والصالحيات المخولة ليا بتخصيص مادة
واحدة فقط (مادة  ،)125ىذا ما أثر في فعالية ىذه المجنة ،ضف إلى ذلك أن المشرع لم
يمنح لمجنة إختصاص تحرير المحاضر ،لكن الواقع العممي يثبت أن المجنة تقوم بتحرير
محضر عدم جدوى العممية في حالة عدم قبول أي عرض ،وفيما يخص أيضا رفض المجنة
العرض المقبول لممتعاقد المييمن عمى السوق فالمجنة ليا سمطة "اإلقتراح فقط" عمى
المصمحة المتعاقدة ،وبالتالي سمطة الرفض في يد المصمحة المتعاقدة وليس في يد المجنة (.)2

( -)1المادة  13/125من المرسوم الرئاسي  23-12التي تنص عمى'' ...وتبمغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في
إعالن المنح المؤقت لمصفقة''.

( -)2موري سفيان ،المرجع السابق ،ص.24-23.
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المطمب الثاني :الرقابة الخارجية:
إن الغاية المرجوة من الرقابة الخارجية ىو التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة
عمى الييئات الخارجية لمتشريع والتنظيم المعمول بو ،كما تيدف الرقابة التحقق من إلتزام
المصمحة المتعاقدة لمعمل المبرمج ىذا ما أكدتو المادة  126من ق 236-10 .فمن أجل
التحقق فإنو تنشأ لجان ل مصفقات تقوم بالرقابة المسبقة عمى الصفقات في مجال تخصصيا
المحدد ،وتكون ممارسة ىذه الرقابة عن طريق منح تأشيرات التي من دونيا ال يمكن البدأ
في تنفيذ الصفقة( ،)1والرقابة الخارجية تتم بعد إختيار المتعامل المكمف بإنجاز
الصفقة ،وبالتالي فيذه الرقابة تقع عمى متعامل واحد فقط وليس عمى باقي المتعاممين
المقدمين لمعروض ،ومنو يتم إخضاع الصفقة قبل دخوليا حيز التنفيذ لرقابة خارجية ،وتم
تنظيم ىذه الرقابة ألول مرة بموجب المرسوم  145-82المادة  115منو ،وأعيد تنظيميا عدة
مرات آخرىا المرسوم الرئاسي  ،)2(236-10وقد حدد المشرع من خالل المرسوم الرئاسي
 236-10من المادة  131منو وما يمييا عدة جيات لمرقابة الخارجية القبمية لمصفقات
العمومية ،ووزعيا حسب اإلختصاص ،وىي المجنة الوطنية لمصفقات العمومية التي بدورىا
قسميا إلى ثالثة لجان حسب المادة  ،142المجنة الو ازرية لمصفقات

العمومية،

والمجنة الوالئية لمصفقات العمومية ،والمجنة البمدية لمصفقات العمومية( ،)3أما فيما يخص
المجنة القطاعية لمصفقات العمومية ،فيي لجنة جديدة أضافيا المرسوم الرئاسي  23-12المؤرخ في

( -)1لوز رياض ،دراسة تعديالت المتعمقة بالصفقات العمومية المرسوم الرئاسي رقم  250-02المتضمن تنظيم الصفقات
العمومية ،مذكرة ماجستير ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر. 2007 .ص.83.

()2

 -فاطمة الزىراء فرقان ،رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،جامعة يوسف بن خدة،

الجزائر .2007 ،ص.26.

( -)3بوزبرة سييمة ،المرجع السابق ،ص.181.
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 2012من خالل المادة ( 142مكرر)( ،)1وفي جميع األحوال فاليدف من الرقابة الخارجية
ىو تحقيق المصمحة العامة من خالل الحفاظ عمى المال العام ورصد اإلنحرافات

و

تصحيحيا(.)2
الفرع الول :المجنة الوطنية لمصفقات:
تعتبر ىذه المجنة من بين أىم المجان بالنظر إلى صالحياتيا و إختصاصاتيا
اليامة ،ولقد تم النص أول مرة عمى ىذه المجنة في ق.ص.ع .لسنة  1967المعدل بموجب
األمر رقم  09-74المؤرخ في  1974/01/30ولكن تحت تسمية المجنة المركزية
لمصفقات ،ثم جاء قانون  145-82فعدل تسمية المجنة وأصبحت تسمى "بالمجنة الوطنية
لمصفقات" وبقية بنفس التسمية في باقي المراسيم المتوالية ،آخرىا المرسوم الرئاسي
 ،)3(236-10كما أوردت المادة  129حالة إستثنائية أين تتم فييا رقابة الصفقات بصفة
حصرية لمجنة أ و لجان موضوعة عمى مستوى الو ازرة المعنية ،وىذه الصفقات ىي تمك التي
()4

تبرميا و ازرة الدفاع الوطني

كما تتكون المجنة الوطنية من ثالثة لجان كل حسب

إختصاصيا(.)5

( -)1تنص المادة  142مكرر" يمكن كل دائرة و ازرية إنشاء لجنة قطاعية لمصفقات"...،
( -)2موري سفيان ،المرجع السابق ،ص.25.

(-)3فاطمة الزىراء فرقان ،المرجع السابق ،ص.28.

( -)4تنص مادة  129من المرسوم  " 236-10تختص بالمراقبة الخارجية القبمية لمصفقات التي تبرميا و ازرة الدفاع
الوطني ،حصريا ،لجنة أو لجان موضوعة لدى و ازرة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيميا وصالحيتيا".

( -)5المادة  142من المرسوم الرئاسي  ،236-10السالف الذكر.
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أولً :إختصاصات المجان الوطنية لمصفقات العمومية:
-1المجنة الوطنية لصفقات الشغال :تختص باألشغال التي يزيد المبمغ المخصص ليا
مميار دينار ،وكذا كل مشروع ممحق بيذه الصفقة أو أي صفقة تحتوي عمى بند يمكن أن
يرفع المبمغ المخصص ليا الى القيمة المذكورة سابقا(.)1
-2المجنة الوطنية لمصفقات الموازم :تختص بالرقابة عمى كل صفقة لوازم و التي يفوق
المبمغ المخصص ليا  300مميون دج ،وكذا كل مشروع ممحق بيذه الصفقة أو أي صفقة
تحتوي عمى بند يمكن أن يرفع المبمغ المخصص ليا إلى القيمة المذكورة سابقا(.)2
-3المجنة الوطنية لمصفقات الدراسات والخدمات :تختص برقابة عمى كل صفقة تفوق
المبمغ المخصص ليا  200مميون دج ،وكذا كل مشروع ممحق بيذه الصفقة.
كما تختص بالرقابة عمى كل صفقة دراسات يفوق المبمغ المخصص ليا  60مميون
دج وكذا الممحق بيذه الصفقة أو أي صفقة تحتوي عمى بند يرفع مبمغ المخصص لمقيمتين
السابقتين ،وفي جميع األحوال فإن المجنة الوطنية لمصفقات تستثنى من رقابة الصفقات التي
باشرت فييا المجنة القطاعية رقابتيا(.)3
ثانياً :تشكيمة المجان الوطنية لمصفقات العمومية:
يعين الوزير المكمف بالمالية بقرار منو أعضاء المجان الوطنية لمصفقات العمومية
و مستخمفيو( ،)4وبناء عمى إقتراح من الوزير الذي يخضعون لسمطتو وىذا عكس ما كان

( -)1المادة  146من المرسوم الرئاسي  ،23-12المعدل والمتمم لممرسوم الرئاسي رقم  ،236-10السالف الذكر.
( -)2المادة  147من نفس المرسوم.
( -)3المادة  148من نفس المرسوم.

( -)4محمد الصغير بعمي ،المرجع السابق ،ص.60.
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معمول بو في المرسوم الرئاسي  ،250-02حيث كان تعيين األعضاء بإقتراح من الوزير
المكمف بالمالية أو السمطة التي ينتمون إلييا ،كما إشترط التعديل األخير أن يراعى في
إختيارىم الكفاءة الواجب توفرىا لدى األعضاء.
و يتم تجديد أعضاء المجان و أعضاء المجان القطاعية التي سنتطرق إلييا
الحقا ،مرة كل ثالثة سنوات وفي حدود الثمث ( 3/1المادة  153من المرسوم الرئاسي -12
 ،)23كما تتكون المجان الوطنية لمصفقات من ممثل واحد عن كل و ازرة ،ماعدا و ازرة المالية
ئيسا لمجنة ،ممثل وزير
التي تكون ممثمة بأربعة ممثمين وىم  :وزير المالية أو ممثمو ر ً
نائبا ،والمدير العام لمميزانية ،والمدير العام لممحاسبة
المالية (قسم الصفقات العمومية) ً

عضاء(.)1
أ
ً

الفرع الثاني :المجنة القطاعية لمصفقات:
استحدثت ىذه المجنة بموجب المادة  142مكرر و بالتالي لم يكن ليذه المجنة اي
وجود في المراسيم السابقة ،بحيث نص القانون أنو يمكن أن تنشأ عمى مستوى كل دائرة
و ازرية لجنة قطاعية بقرار من الوزير المعني ليا نفس االختصاصات المجنة الوطنية
لمصفقات ،ولكن بداية مياميا أو مباشرتو واقف عمى تنصيبيا بممارسة الرقابة عمى
الصفقة ،وبالتالي ففي ىذه الحالة تمنع المجان الوطنية من ممارسة ىذه الرقابة عمى تمك
الصفقة(.)2

( -)1المواد  ،151 ،150 ،149من المرسوم الرئاسي رقم  ،236-10السالف الذكر.

( -)2مادة  142مكرر من المرسوم الرئاسي  ،23-12المعدل والمتمم لممرسوم الرئاسي رقم  ،236-10السالف الذكر.
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وتختمف المجنة القطاعية لمصفقات عن المجان الوطنية لمصفقات من حيث التشكيمة فقط(.)1
 إختصاصات المجنة القطاعية لمصفقات:تقوم المجنة القطاعية لمصفقات بتنظيم الصفقات العمومية ومراقبة مدى صحة إجراءات
إبرام الصفقات العمومية

()2

كما تقوم في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام ص.ع .بدراسة:

مشاريع دفاتر الشروط ،مشاريع الصفقات العمومية والمالحق الالحقة ليا ،دراسة الطعون
المرفوعة من باقي المتعاىدين الذين يعارضون اإلختيار الذي قامت بو المصمحة المتعاقدة ،وجميع
اإلختصاصات المذكورة تدخل أيضا ضمن إختصاص المجان الوطنية لمصفقات(.)3
أما فيما يخص إجتماع المجنة القطاعية لمصفقات ،وكذلك بالنسبة لمجان الوطنية
لمصفقات فال تصح إال بحضور األغمبية المطمقة ألعضائيا ،وفي حالة عدم بموغ النصاب
القانوني تأجل إجتماعات المجان في غضون  8أيام الموالية ،والتي تصبح مداومتيا حينئذ
صحيحة ميما كان عدد االعضاء الحاضرين ،وفي حالة تساوي أصوات أعضاء المجنة
يغمب صوت الرئيس ،وفي األخير تقوم المجان بمنح التأشيرة أو رفضيا ،وفي حالة ىذه
األخيرة يجب عمى المجنة تعميل ىذا القرار(.)4

()1

 -تنص المادة  152مكرر" تتشكل المجنة القطاعية لمصفقات ،المنصوص عمييا في المادة  142مكرر أعاله ،كما يأتي:

 الوزير المعني أو ممثمو ،رئيسا ،ممثل الوزير المعني ،نائب الرئيس ،ممثالن ( )2عن القطاع المعني ،ممثالن ( )2عن وزير المالية(المديرية العامة لمميزانية والمديرية العامة لممحاسبة) ،ممثل عن الوزير المكمف بالتجارة".

( -)2المادة  143من المرسوم الرئاسي  ،23-12المعدل والمتمم لممرسوم الرئاسي رقم  ،236-10السالف الذكر.
( -)3المادة  144من نفس المرسوم .

( -)4المواد  ،165 ،159 ،157من المرسوم الرئاسي  236-10المعدل والمتمم ،السالف الذكر.
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الفرع الثالث :المجنة الوزارية لمصفقات العمومية:
تم إنشاء ال مجان الو ازرية لمصفقات العمومية لمعالجة التأخر في دراسة الممفات
المسجمة عمى مستوى المجان الوطنية الثالثة ،الخدمات ،األشغال العمومية والتجييز ،ولمفصل في
المشاريع و اإلسراع في دراسة ىذه المشاريع ،وقد إعتمدت الحكومة عمى قائمة أولية
لمقطاعات التي تنشأ عمى مستواىا لجان و ازرية وىي :قطاع النقل ،الصحة ،األشغال
العمومية ،السكن و المياه ،وتم اآلن تعميم ىذه المجان عمى مستوى كل القطاعات(.)1
تشكيمة المجنة الو ازرية لمصفقات العمومية تختمف عن المجان السابقة ،حيث أنيا تتشكل من:
الوزير المعني أو ممثمو الرئيسي ،ممثل عن المصمحة المتعاقدة ،ممثل عن الوزير المكمف
بالتجارة ،ممثمين مختصين عن الوزير المكمف بالمالية(.)2
أما من حيث اإلختصاص فقد نصت المادة  133من المرسوم  236-10بأن المجنة
الو ازرية تختص بمشاريع التي تتعدى قيمتيا النسب المنصوص عمييا في المادة
 148 ،148 ،147 ،146مكرر ،وبالتالي تختص بنفس االختصاصات المجان السابقة.
الفرع الرابع :المجنة البمدية لمصفقات:
نصت عمييا المادة  ،137حيث أنو تتشكل ىذه المجنة من األعضاء التالية :رئيس
المجمس الشعبي البمدي أو ممثمو رئيسا لمجنة ،ممثل المصمحة المتعاقدة ،ممثمين منتخبين
عن المجمس الشعبي البمدي ،ممثل عن المصمحة المتعاقدة التقنية(.)3

( -)1جمال فنيش ،رؤساء لجان الصفقات العمومية يتيمون القطاعات الو ازرية بتقديم ممفات ناقصة ،جريدة الخبر ليوم 3
ديسمبر .2011

( -)2محمد دوة ،المرجع السابق ،ص.23-22.
( -)3سييمة بوزبرة ،المرجع السابق ،ص.89.
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و أضاف التعديل األخير ممثمين عن الوزير المكمف بالمالية ويكون إختصاص المجنة وفقا
لما ىو محدد في المادة  136فقرة .)1(02
بالعودة إلى نص المادة 132من المرسوم الرئاسي  236-10تختص المجنة البمدية
بدراسة مشروع دفتر الشروط طبقا لنص المادة  11من نفس المرسوم التي حرصت عمى
ضرورة تحديد الحصص التي تعبر عن حاجة المصمحة المتعاقدة ،وتحديد كميتيا
وطبيعتيا ،والقيمة االجمالية لألشغال ،وتختص أيضا بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرميا
البمدية مع مراعات نص المادة ،136وتتولى أيضا الطعون الناتجة عن المنح المؤقت مع
مراعات المادة  114من المرسوم الرئاسي(.)2
الفرع الخامس :المجنة الولئية لمصفقات:
نصت عمييا المادة  135وتتكون من حيث التشكيمة مما يمي:
الوالي أو ممثمو الرئيسي ،ثالثة ممثمين من المجمس الشعبي الوالئي ،ممثمي عن الوزير
المكمف بالمالية ،مدير الري ،مدير االشغال العمومية ،مدير التجارة لموالية ،مدير السكن
والتجييزات العمومية لموالية ،مدير المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لموالية (.)3
ومن حيث اإلختصاص تختص المجنة الوالئية لمصفقات بدراسة مشاريع دفاتير الشروط
طبقا لنص المادة  132من المرسوم  ، 236-10و اإلختصاص يؤول الى ىذه المجنة متى

( -)1تنص المادة ... '' 136الصفقات التي تبرميا البمدية و المؤسسات العمومية المحمية ،التي يساوي مبمغيا أو يفوق
مائتي مميون دينار ( 200.000.000دج) بالنسبة لمصفقات إنجاز االشغال أو اقتناء الموازم ،وخمسين مميون دينار

( 50.000.000دج) بالنسبة لصفقات الخدمات ،وعشرين مميون دينار ( 20.000.000دج) بالنسبة لصفقات الدراسات "

( -)2عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص.256.
( -)3رضوان بوعبد هللا ،المرجع السابق ،ص.14.
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توفر كل من المعيار العضوي والمالي( ،)1حيث أنيا تفرض رقابة عمى المشاريع التي تبرميا
الوالية و المصالح الغير ممركزة لمدولة ،التي يساوي أو يقل المبمغ المخصص ليا مستويات
المحدد في المواد  148 ،148 ،147 ،146مكرر ،كما تختص في الصفقات التي تبرميا
البمدية التي يساوي أو يفوق المبمغ المخصص ليا  200مميون دج ،بالنسبة إلنجاز االشغال
والموازم ،و 50مميون دج بالنسبة لصفقات الخدمات ،أما بالنسبة لصفقات الدراسات فتختص
الرقابة عمى صفقات الدراسات التي يفوق المبمغ المحدد ليا  20مميون دج( ،)2كما تختص المجنة
الوالئية أيضا في دراسة مشاريع الصفقات وفرض الرقابة عمييا و ىذا ما نصت عميو
المادة 136والمادة 130و المادة  ،131كما تختص كذلك في دراسة الطعون الناتجة عن
إعالن المنح المؤقت (نص المادة .3)114
المطمب الثالث :الرقابة عمي الصفقات العمومية وفق لقانون مكافحة الفساد:
بما أن جرائم الصفقات العمومية من رشوة و إستغالل نفوذ و منح إمتيازات غير
مبررة تدخل ضمن مفيوم الفساد ،فقد وضع المشرع في قانون مكافحة الفساد عدة
"تدابير وقائية" لمحد من الفساد بصفة عامة ،ىذا بإنشاء آلية تمنع إنتشار ىذه الجرائم من
أجل محاسبة كل المتورطين في جرائم الصفقات العمومية التي أصبحت تكمف الخزينة
العمومية أمواال طائمة( ،)4ومن بين ىذه التدابير إنشاء الييئة الوطنية المكمفة بالوقاية من
جرائم الفساد و مكافحتو ،والتي تفرض مجموعة من اإللتزامات عمي الموظف العمومي
كالتصريح بالممتمكات ،وضرورة إحترام المبادئ التي تقوم عمييا إجراءات إبرام الصفقات

( -)1عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص.261.

( -)2المادة  136من المرسوم الرئاسي  ،23-12المعدل والمتمم لممرسوم  ،236-10السالف الذكر.
( -)3عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص.266-265.
( -)4حمزة خضري ،المرجع السابق ،ص.12.
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العمومية ،وبالتالي سنتناول في ىذا المطمب دراسة دور الييئة الوطنية لمرقابة من الفساد
ومكافحتو(.)1
الفرع الول :الهيئة الوطنية لمرقابة من الفساد و مكافحته:
نظر لمعاناة الجزائر من اإلنتشار السريع و الكبير لجريمة الرشوة وعمي جميع
ًا

المستويات ،وبإعتبار أن ىذه الجريمة من أىم مظاىر الفساد ،ىذا ما تم تأكيده في اإلجتماع
السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ،من خالل تقريرىا السنوي الذي أشار بصفة
ضمنية أن الجزائر" من الدول التي لم تبذل الجيد الالزم لمحاربة الفساد" ،ىذا ما دفعيا إلي
المصادقة بتحفظ عمي إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وجاء قانون  01-06الذي
نص عمي إنشاء الييئة الوطنية لمرقابة من الفساد ومكافحتو( ،)2كون إتفاقية األمم المتحدة
نصت صراحة في مادتيا السادسة فقرة األولي عمى أنو" :تكفل كل دولة طرف وفقا لممبادئ
األساسية لنظاميا القانوني ،وجود ىيئة أو ىيئات حسب اإلقتضاء تتولي منع الفساد …"( ،)3ولقد نص
المشرع عمي ىذه الييئة في قانون مكافحة الفساد والوقاية منو ،من خالل المواد 24الي17
واعتبرىا ىيئة مستقمة ،تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي وتوضع لدي رئيس
الجميورية(.)4
الفرع الثاني :إختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الوقاية منه:
نص قانون  01-06عمى ميام ىذه الييئة ،التي تتمثل فيما يمي:

( -)1زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص.177.

( -)2فرقان فاطمة الزىراء ،المرجع السابق ،ص .90.

( -)3المادة  06من قرار الجمعية العامة ،رقم  ،04/58المؤرخ في  31أكتوبر .2003
( -)4سفيان موري ،المرجع السابق ،ص.112.
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 اقتراح سياسة شاممة لموقاية من الفساد لتحقيق الشفافية في تسيير األموال العامة. تقديم توجييات لألشخاص ولمييئات لموقاية من الفساد لتقديم مساعدات لمقطاعاتالعمومية و الخاصة أثناء إعدادىا قواعد أخالقيات المينة.
 قيام بالميام تحسيسي إلبراز خطورة الفساد. تمقي تصريحات بالممتمكات الخاصة بالموظفين بصفة دورية لتسييل كشف جرائمالموظفين العموميين في حالة ظيور عالمات ثراء الفاحش.
 كما يمكن ليا االستعانة بالنيابة العامة لجمع االدلة والتحري في الوقائع ذات العالقةبالفساد(.)1
إال أن االختصاص األخير والمنصوص عميو في المادة  20فقرة  ، 07يتعارض مع
نص المادة  22من قانون  ،01-06والتي تنص عمى أنو يتعين عمى الييئة عندما تتوصل
الى وقائع ذات وصف جزائي ان تحول ممف الى وزير العدل الذي يختص لتحريك الدعوى
العمومية عند االقتضاء ،فبالتالي كيف اذن يمزم القانون الييئة ترك وقائع ذات الوصف
الجزائي ( مع العمم ان جرائم الصفقات العمومية معظميا

ليا وصف جزائي ) من

جية ،ويمكن ليا االستعانة بالنيابة العامة في جمع االدلة والتحري عمى جرائم الفساد من
جية اخرى ،ليذا يستحسن عمى المشرع اعادة صياغة فقرة  07من المادة  20لتفادي عدم
اإلنسجام(.)2

( -)1أمال يعيش تمام وحاجة عبد العمي ،دور أجيزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بين النظرية والتطبيق ،ممتقى
وطني حول آليات القانونية لمكافحة جرائم الفساد ،يومي  03-02ديسمبر  ،2008كمية الحقوق والعموم االقتصادية ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقمة ،ص.212.

( -)2حمزة خضري ،المرجع السابق ،ص.12-11 .
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الفرع الثالث :تشكيمة المجنة و أهم هياكمها:
بالعودة الى نص المادة  18من قانون  ،01-06و المنظمة لعمل الييئة والتي تنص
أن تشكيمة الييئة وتنظيميا و كيفية سيرىا يحدد عن طريق تنظيم ،ولقد تولى التنظيم المعني
تحديد تشكيمة المجنة ،والمتكونة حسب المرسوم الرئاسي  413-06من رئيس و ستة ()6
أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي ،وىذا ما جاء في المادة  05من الفصل الثاني من المرسوم
المنظم لعمل الييئة.
أما من الناحية الييكمية فقد زودت الييئة بعد ة ىياكل لمساعدتيا في ممارسة
مياميا ،وتتمثل ىذه اليياكل حسب المادة  06من المرسوم  413-06فيما يمي:
 -1مجمس اليقظة و التقييم.
 -2مديرية الوقاية و التحسيس.
 -3مديرية التحاليل و التحقيقات(.)1

( -)1مرسوم الرئاسي رقم  ،413-06مؤرخ  22نوفمبر  ،2006يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو و تنظيميا وكيفيات
سيرىا ،ج.ر .عدد  ،74الصادرة في .2006
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المبحث الثاني :آلــيــــات مكافحة جرائم الصفقات العمومية:
تعد ظاىرة الفساد اإلداري من أبرز المشكالت التي إتفقت عمييا تقارير الخبراء
والمتخصصين عمى ضرورة مكافحتيا وتطويقيا وعالجيا خاصة في الدول النامية كيدف
أساسي البد من تحقيقو ،لذلك لقد إختمفت اآلراء حول اآلليات الواجب إتباعيا لمكافحة
الفساد وتصفية تبعاتو عمى المدى القصير والمدى الطويل ،إذ يرى بعض أصحاب
اإلختصاص بأن السبب في مكافحة الفساد يكمن في التنمية السياسية والتنمية
اإلدارية ،وىناك من يؤيد إشراك جميع مؤسسات المجتمع في محاربة الفساد ،و عمى آليات
مكافحة الفساد أن تأخذ في الحسبان العوامل اإلقتصادية والسياسية واإلدارية التي تتسبب
بتفشي الفساد في المجتمع ،والذي يتحدد مستواه ودرجة خطورتو حسب ممارسة الديمقراطية
أو عدميا ،ومن حيث المبدأ تتطمب مكافحة الفساد إعتماد مجموعة من اإلجراءات من
أىميا:
 -1إصالح مؤسسات القطاع العام وضبط ممارسات القطاع الخاص.
 -2إصالح الجياز القضائي عمى قاعدة الكفاءة والنزاىة.
 -3تفعيل دور السمطة الرابعة “الصحافة” في الكشف عن المستور من الفساد الخفي.
 -4إصالح النظام المالي وتحديث التشريع الضريبي والحد من اإلزدواج والتيرب الضريبي.
 -5تقييد نشاط الشركات متعددة الجنسية التي تتخذ من الفساد وسيمة لعقد الصفقات
المشبوىة.

 -6المحاسبة الصارمة لمرتكبي الفساد(.)1

( -)1ناصر عبيد الناصر ،أناتوميا الفساد( آليات مكافحة الفساد اإلداري ) ،يوم  12ماي  2013عمى الساعة .15:37
http://www.levantnews.com/archives/3487
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و لذلك في ىذا المبحث سوف ندرس في المطمب األول كيف تتم متابعة الجرائم المتعمقة
بالصفقات العمومية من تحريك الدعوى العمومية ،وأيضا التحريات التي تقوم بيا الضبطية
القضائية ،وندرس التعاون الدولي في مجال الحد من الفساد بصفة عامة وما جاءت بو
إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في المطمب الثاني.
المطمب ال ول :متابعة الجرائم المتعمقة بالصفقات العمومية:
تشكل جرائم الصفقات العمومية خطر مباشر عمى اإلستقرار اإلقتصادي واألمني
ممزما عمى وضع تنظيمات و إتخاذ ق اررات لتصدي
لمدولة ،و ىذا ما جعل المشرع الجزائري ً
كبير عمى الوطن ،ولذلك فإن مسألة متابعة الجرائم المتعمقة
تيديدا ًا
لمجرائم التي تشكل
ً

بالصفقات العمومية تمر بمجموعة من اإلجراءات ومنيا  :إجراء التحريات األولية لمكشف

عن الجريمة ،ثم تأتي مرحمة تحريك الدعوى العمومية ،ضف الى ذلك التحريات التي يقوم
بيا أعوان الشرطة القضائية لمكشف عن الجرائم ،ثم تمييا مرحمة المحاكمة.
الفرع الول :التحريات ال ولية لمكشف عن جرائم الصفقات العمومية:
التحقيق ىو إجراء من أىم اإلجراءات التي تتخذ بعد وقوع الجريمة ،لما لو من أىمية
في التثبيت من حقيقة الجريمة وأدلتيا ،واقامة اإلسناد المادي عمى مرتكب الفعل بأدلة
اإلثبات عمى إختالف أنواعيا( ،)1ومرحمة التحريات األولية تتمثل في جمع
اإلستدالالت ،وىي مرحمة تسبق مرحمة التحقيق وتعتبر أولية تتمثل في إج ارءات تمييدية
تكون بعد وقوع الفعل اإلجرامي ،ويكون اليدف منيا البحث والتحري عن وقوع الجريمة
تسييالً لجمع األدلة الالزمة لتحضير التحقيق ،و ىناك تحقيقا قضائيا تقوم بو المحكمة يشبو

( -)1زىير كاظم عبود ،التحقيق االبتدائي ،الدراسات العميا ،كمية القانون و السياسة ،قسم القانون ،األكاديمية العربية
المفتوحة في الدنمارك .2007،ص.11.
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تماما التحقيق اإلبتدائي ،ولكنو يفترق عنو من ناحية كونو ال يتم إجراءه إال من قبل محكمة
الموضوع في مرحمة المحاكمة ،وكذلك يتميز عنو بأنو يعد تدقيقيا وتمحيصا واستزادة في
األدلة واإلجراءات التي باشرتيا سمطات التحقيق اإلبتدائي(.)1
فنص المادة  69من قانون اإلجراءات الجزائية أجاز لوكيل الجميورية سواء في طمبو
اإلفتتاحي إلجراء تحقيق ،أو بطمب إضافي في أي مرحمة من مراحل التحقيق ،أن يطمب من
الزما إلظيار الحقيقة( ،)2ولكن المادة السابعة من
القاضي المحقق إتخاذ كل إجراء يراه ً

اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان الصادر خالل  1788م نصت عمى أنو:

" ال يجوز إتيام أي شخص أو القبض عميو أو حبسو إال في األحوال المبينة في القانون".
إن التحقيقات األولية وأن كانت مفتاح القضية التحقيقية ،إال أن المشرع لم يضف
عمييا قوة التحقيق اإلبتدائي ،لعدم دقتيا والعمة واضحة تكمن في الشخص القائم بالتحقيق
األولي ،إضافة ألسباب الشك والريبة المتداخمة ضمن التحقيقات والتي تؤدي بالنتيجة إلى
عدم جدوتيا ،بل وفي كثير من األحيان إلى ضياع الحقيقة ومعالم الجريمة(.)3
الفرع الثاني :المتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية:
الدعوى العمومية ( الجزائية ) لم يعرفيا المشرع الجزائري بل ذكرىا في بعض المواد
وىي  :إجراء تقوم بو النيابة العامة تدعوا فيو القضاء التحقق من وجود حق الدولة في العقاب
أو ال ،و النيابة العامة ال تعاقب بل تتخذ مجموعة من اإلجراءات وتطمب من القضاء ىل

( -)1زىير كاظم عبود ،المرجع السابق ،ص.12.
( -)2زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص. 153.

( -)3زىير كاظم عبود ،المرجع السابق ،ص.11.

44

أساليب مكافحة جرائم الصفقات العمومية

الفصل الثاني

أن لمدولة حق في العقاب ،ألن القاضي لو لم يأتيو الممف ال يحقق فالنيابة عند تحريكيا
لمدعوى تقدميا لمقضاء.
وتنشأ الدعوى العمومية مع إرتكاب الجريمة لتنتيي عادة بتوقيع الجزاء عمى مقترف
الجريمة من قبل الجية القضائية الجزائية أو الحكم ببراءتو ،ولكن حتى مع إرتكاب الجريمة ،فإن
حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ليس حقًا مطمقًا بل يخضع لقيود في بعض
قانونا مثل اشتراط تقديم شكوى من الضحية ،الطمب ،اإلذن(.)1
الحاالت المحددة ً

يعيد لممحكمة الفصل في الدعوى الجنائية بمجرد دخوليا حوزتيا عن طريق
القانون ،فالجنح يتم دخوليا حوزة المحكمة إما عن طريق تكميف المتيم مباشرة بالحضور أمام
محكمة الجنح و المخالفات من قبل النيابة العامة ،أو من المدعي بالحق المدني ،أو بناء
عمى أمر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عمى
حسب األحوال ،و يجوز اإلستغناء عن تكميف المتيم بالحضور إذا حضر الجمسة  ،ووجيت إليو
التيمة من النيابة العامة و قبل المحكمة(.)2
وعمى ذلك فإن تحريك الدعوى العمومية بخصوص جرائم الصفقات العمومية تتوقف
عمى ما تتوصل إليو الييئة الوطنية لموقاية من الفساد من وقائع ذات وصف جزائي ،بعد أن
تحول الممف إلى وزير العدل الذي بدوره يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى
العمومية إذا كانت الوقائع تشكل جريمة من جرائم الصفقات العمومية(.)3

( -)1طاشور عبد الحفيظ ،دروس في اإلجراءات الجزائية ،تخصص عموم جنائية ،جامعة قسنطينة ،ص.1.

( -)2محمود أحمد طو ،محاضرات الفصل في الدعوى الجنائية ،الجزء الثالث ،القانون الجنائي ،جامعة طنطا ،2010،
ص.5.

( -)3زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص.154.
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والنيابة العامة ىي السمطة المختصة أساسا في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتيا في كافة
الجرائم
الفرع الثالث :تحريات الضبطية القضائية لمكشف عن جرائم الصفقات العمومية:
ينشأ حق الدولة في العقاب مباشرة بعد وقوع الجريمة ،وال يمكن لمدولة توقيع ىذا
العقاب إال عن طريق الدعوى العمومية طبقا لقاعدة "ال عقوبة بغير دعوى" ،إال أنو يجب
القول قبل مباشرة ىذه الدعوى البد من وجود مرحمة تسبقيا وىي مرحمة تمييدية يتم فييا
ضبط المجرم والتحري عن الجريمة وجمع اإلدلة ،ويسيطر عمى ىذه المرحمة جياز يعرف
في قانون اإلجراءات الجزائية بالضبطية القضائية(.)1
قام المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائية بتحديد أحكام الضبطية القضائية
في المواد  12إلى  28و  42إلى  55و  63إلى  ،)2( 65منو و تشمل الضبطية القضائية
طبقا ليذه المواد ضباط الشرطة القضائية و أعوانيم ،و بعض الموظفين المخولة ليم بعض
ميام الشرطة القضائية و يقوم بميمة الضبط القضائي أيضا الوالة الذين خول ليم المشرع
بعض الصالحيات في مجال الضبط القضائي بصفة استثنائية .
أولً :أسموب اعتراض المراسالت وتسجيل الصوات والتقاط الصوات:
-1أسموب اعتراض المراسالت :وىي مراقبة سرية لممراسالت السمكية و الالسمكية في إطار
البحث والتحري عن الجريمة وجمع األدلة والمعمومات حول األشخاص المشتبو فييم في
إرتكابيم أو في مشاركتيم في إرتكاب الجريمة(.)3

(-)1عبد الرحمان خمفي ،محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية ،دار اليدى  ،الجزائر ،2010 ،ص.46.

( -)2أنظر المواد  12إلى  28و  42إلى  55و  63إلى  65من االمر رقم  ،155-66المتضمن قانون االجراءات
الجزائية المعدل و المتمم ،السالف الذكر.

( -)3عبد الرحمان خمفي ،المرجع السابق ،ص.72.
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ويعتبر أسموب إعتراض المراسالت أسموب يمس بحرية األفراد حيث أنو يكون دون عمم
ورضا المعني ،وتكون عمى شكل مراقبة التسجيالت ونسخ المراسالت .
-2أسموب تسجيل الصوات و التقاط الصور :تسجل األصوات والمحادثات الشفوية
التي تكون بين األ شخاص بصفة سرية خاصة في مكان عام ،ونقصد بو
"مكان الستقبال كافة او فئة معينة من الناس" أو مكان خاص كما ورد ذكرىا في قانون
العقوبات والتي تشمل "المنازل المسكونة و كل توابعيا" ،أما الصور تمتقط لشخص أو عدة
أشخاص يتواجدون في مكان خاص غير معد لمسكن كالمحالت التجارية(.)1
والجدير بالذكر أنو ىناك شروط لصحة ىذه اإلجراءات ،وىي تمك التي جاءت بيا نص
المادة  65مكرر  5من قانون اإلجراءات الجزائية حيث أنو يجب أن تتم ىذه اإلجراءات
بمناسبة جرائم محددة عمى سبيل الحصر وىي :جرائم المخدرات ،الجريمة المنظمة العابرة
لمحدود الوطنية ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ،جرائم تبييض
األموال ،الجرائم اإلرىابية ،جرائم الصرف وكذا جرائم الفساد.
ثانيا :أسموب التسرب أو اإلختراق:
ً

لقد نص المشرع الجزائري عمى إجراء التسرب في نص المادة  65مكرر  12من

قانون االجراءات الجزائية "يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية ،تحت
مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكمف بتنسيق العممية بمراقبة األشخاص المشتبو في
ارتكابيم جناية أو جنحة بإيياميم أنو فاعل معيم أو شريك ليم أو خاف"
ويعرف التسرب أنو تقنية من التقنيات التي تتطمب كفاءة عالية و دقة ،وىو من
تقنيات التحري والتحقيق الخاصة التي تسمح لمضباط أو عون الشرطة القضائية بالتوغل
داخل جماعة إجرامية ،وذلك تحت مسؤولية ضباط شرطة قضائية آخر مكمف بتنسيق عممية

( -)1عبد الرحمان خمفي ،المرجع السابق ،ص.73 .
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التسرب ،وبيدف مراقبة أشخاص مشتبو فييم ،وكشف أنشطتيم اإلجرامية ،وذلك بإخفاء
اليوية الحقيقية ،ولتقديم المتسرب لنفسو عمى أنو فاعل أو شريك(.)1
ولكي تكون عممية التسرب صحيحة وجب أن تستند إلى عدة شروط محددة في قانون
اإلجراءات الجزائية ،عمى غرار الحصول عمى إذن التسرب من جيات الخاصة ،وكذا إلتزام
المتسرب بعدم كشف ىويتو الحقيقية أثناء عممية التسرب و إال توقيع العقوبة عميو ،ىذا ما
جاءت بو نص المادة  65مكرر 15و مكرر .16
الفرع الرابع :مرحمة المحاكمة:
يقصد بالمحاكمة مجموعة من اإلجراءات تستيدف تقييم و فحص أدلة الدعوى ،حيث يتم
الفصل في موضوعيا إما باإلدانة متى كانت األدلة جازمة ،و إما بالبراءة إذا لم تتوفر اإلدلة
الجازمة باإلدانة ،و تتميز مرحمة المحاكمة كونيا حتمية ،فال يتصور إصدار حكم جنائي
دون محاكمة ،وذلك عمى عكس مرحمة التحقيق اإلبتدائي فميست حتمية ،ألنو يمكن أن تبدأ
مرحمة المحاكمة دون أن تكون مسبوقة بتحقيق إبتدائي كما ىو الحال في حاالت االدعاء
المباشر ،و كذلك في المخالفات و الجنح التي تكتفي فييا النيابة العامة بمحضر جمع
االستدالالت إلحالتيا إلى المحكمة(.)2
 طرق اإلحالة إلى المحكمة :يتم إيصال الممف الى المحكمة بطرق وسبل حددىاالمشرع الجزائري وىي:
 -1التكميف بالحضور :يقوم وكيل الجميورية باستدعاء المتيم لممثول أمام قسم الجنح
أو المخالفات ،طبقا ألحكام المواد  394 ،334 ،333من قانون اإلجراءات
الجزائية.

( -)1عبد الرحمان خمفي ،المرجع السابق ،ص.75.

( -)2محمود أحمد طو ،شرح قانون اإل جراءات الجنائية ،الجزء الثالث (الفصل في الدعوى الجنائية) ،د د ن ،د ب ن،
 .2010ص.7.
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 -2إجراءات التمبس بالجنحة :يمكن إستجواب المتيم من طرف وكيل الجميورية ،أو إيداعو
في الحبس المؤقت لمدة ال تتجاوز  8أيام ،طبقا لنص المواد  59و  338من
ق.إ.ج.
 -3عن طريق المر باإلحالة الصادر عن قاضي التحقيق :نصت المادة  164من
ق.إ.ج .أن القاضي بعد تكييفو لموقائع إلى تكون مخالفات أو جنح يأمر بإحالة
الدعوى الى المحكمة  ،ولكن اذا كانت الوقائع تشكل جناية ،في ىذه الحالة ال يممك
قاضي التحقيق اإلحالة بشأنيا ،بل يصدر أمر إرسال مستندات إلى النيابة العامة
لتتولى غرفة االتيام ذلك(.)1
 -4عن طريق المر باإلحالة الصادرة عن غرفة التهام :نصت المادة  196من
ق.إ.ج .ان اذا كيفت غرفة االتيام الوقائع انيا تشكل جناية فتقوم بإحالتيا إلى
محكمة الجنايات ،واذا كانت تكييف أنيا جنحة أو مخالفة فإنيا تقضي بإحالة
القضية إلى المحكمة (قسم الجنح و المخالفات)
 -5عن طريق التكميف المباشر بالحضور لمجمسة :وذلك بقيام المدعى المدني
باستدعاء المتيم مباشرة امام المحكمة ،وذلك مع مراعات نص المادة  337مكرر
من ق.إ.ج.)2(.

(-)1عبد الرحمان خمفي ،المرجع السابق ،ص.225.

( -)2المادة  337مكرر من ق.إ.ج  " :يمكن المدعى المدني أن يكمف المتيم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحاالت
االتية :

ترك األسرة ،عدم تسميم الطفل ،إنتياك حرمة المنزل ،لقذف ،صدار صك بدون رصيد.وفي الحاالت األخرى ،ينبغي الحصول عمى ترخيص النيابة العامة لمقيام بالتكميف المباشر بالحضور"...
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المطمب الثاني :التعاون الدولي في مجال الكشف عن جرائم الصفقات العمومية:
تشيد العديد من الدول المتقدمة و النامية تفشي ظاىرة الفساد االداري بنسب
متفاوتة ،حيث أننا نجده أكثر إنتشا ار في الدول النامية ،وان وجوده مرتبط بالمستوى
اإلقتصادي واإلجتماعي لمموظف العام ،والمستوى الثقافي و الوعي العام لممواطن بصفة
عامة(.)1
أصبح الحد من ظاىرة الفساد ضرورة وبما أن التشريعات الداخمية أصبحت غير
قادرة عمى الوقاية من الفساد ،تم عقد عدة إتفاقيات دولية لتجريم جميع جرائم الفساد بصفة
عامة وجرائم الصفقات العمومية بصفة خاصة ،ونذكر منيا إتفاقية االمم المتحدة لمكافحة
الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ،حيث أن نص المادة  9منيا عمى
مجموعة من المبادئ تتعمق بكيفيات التعاقد ،محاولة منيا تكريس الشفافية عمى الصفقة
و حرية الوصول لمطمبات العمومية ،والمساواة بين العارضين ،واعداد المعايير الدقيقة
و الواضحة الختيار المتعامل المتعاقد(.)2
الفرع الول :التعاون الدولي:
نصت المادة  05فقرة  04من الفصل الثاني من إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
عمى" ...تتعاون الدول األطراف فيما بينيا ومع المنظمات الدولية واإلقميمية ذات
الصمة ،حسب اإلقتضاء ووفقا لممبادئ األساسية لنظاميا القانوني ،عمى تعزيز وتطوير
التدابير المشار إلييا في ىذه المادة .ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج
والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد".

( -)1صالح الدين فيمي محمود ،المرجع السابق ،ص.11.

(-)2عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص.340.
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كما نصت المادة  43من الفصل الرابع (التعاون الدولي) عمى" :
 تتعاون الدول األطراف في المسائل الجنائية ،وفقا لممواد  44إلى  50من ىذه اإلتفاقية.وتنظر الدول األطراف ،حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظاميا القانوني الداخمي ،في
مساعدة بعضيا البعض ،في التحقيقات واالجراءات الخاصة بالمسائل المدنية واالدارية
ذات الصمة بالفساد ،"...و لذلك أصبح التعاون الدولي ضرورة ،خاصة في اآلونة األخيرة
بما أن كما تم ذكره سابقا يعتبر الفساد في الصفقات العمومية ظاىرة دولية ،حيث أن
نتائجو كارثية عمى الوطن و يؤدي إلى سقوط الحكومة و الدولة وظيور أزمات
اقتصادية ،وىذا ما يجعل التعاون بين الدول خاصة في المجال االقتصادي محدود
أو شبو منعدم وذلك لفساد و تدىور أوضاع البمد محل وقوع جرائم الصفقات العمومية(.)1
أول :تقديم المعمومات:
تقوم كل دولة اثناء وجود قضية فساد في اقميميا ،بإجراء مجموعة من التحريات
و جمع معمومات و أدلة ،و ذلك عن طريق اإلنتقال إلى مكان وقوع الجريمة و تثبيت ما
يتعمق بالمكان ،و إعداد تقارير ومحاضر حول وقائع قضية الفساد من طرف ىيئات
مختصة بغية البث فييا و الوصول الى حل وانياءىا( ،)2كما ذكرناه سابقا عندما تطرقنا
إلى دراسة أعمال الشرطة القضائية ،وىذه المعمومات تعتبر ذات أىمية بالغة لذلك ورد في
قانون مكافحة الفساد و إتفاقية ىيئة األمم المتحدة إ مكانية تقاسم وتبادل ىذه المعمومات
بين دول ،وذلك بيدف استخداميا في الحد من ظاىرة االجرام االداري ،لذلك نصت المادة
 60من قانون  01-06عمى امكانية قيام السمطات الوطنية بتقديم معمومات المالية

)1( Josette Hervet, La Réforme Des Marchés Publics ( Combattre La Corruption : Enjeux Et
Perspectives ), France, 2002.P.134.

( -)2زىير كاظم عبود ،المرجع السابق ،ص.14 .
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المفيدة المتوفرة لدييا لمسمطات األجنبية بغية االستفادة منيا بمناسبة التحقيقات الجارية
عمى اقميميا ،كما نصت أيضا المادة  61من اتفاقية االمم المتحدة عمى جمع المعمومات
المتعمقة بالفساد و العمل عمى تحميميا وتبادليا مع دول األطراف بغية االستفادة منيا
وتوظيفيا في عممية مكافحة الفساد والحد منو.
وجاءت نص المادة  46فقرة  04من اتفاقية األمم المتحدة كالتالي " ...يجوز لمسمطات
المعنية لدى الدولة الطرف ،دون مساس بالقانون الداخمي ،ودون أن تتمقى طمبا مسبقا ،أن
ترسل معمومات ذات صمة بمسائل جنائية إلى سمطة مختصة في دولة طرف
أخرى ،حيثما تعتقد أن ىذه المعمومات يمكن أن تساعد تمك السمطة عمى القيام بالتحريات
واإلج راءات الجنائية أو إتماميا بنجاح ،أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف
األخرى طمبا بمقتضى ىذه االتفاقية".

ثانيا :التعاون بمناسبة تسميم المشتبه فيهم و المتهمين:
في الوقت الحاضر أصبحت فيو سيولة طرق اليروب أمام المجرمين و النتقال من
دولة الى اخرى بأقصر وقت و أقل جيد بفضل وسائل النقل الحديثة ،وىذا ما يسمح ليم
باليروب والفرار من أماكن إرتكاب الجرائم و توقيع العقاب(.)1
رغم أن قانون مكافحة الفساد لم يتناول إجراء تسميم المجرمين ،ولكن بما أن الجزائر
صادقت عمى إتفاقية األمم المت حدة لمكافحة الفساد فيي شبو ممزمة بتطبيق احكاميا وبالعودة
الى نص المادة  44من ىذه اإلتفاقية ،نصت عمى إمكانية إجراء تسميم المجرمين الذين
يكونوا في إقميم دولة ما إلى دولة أخرى  ،وذلك سواء أن يكون الفعل الذي إرتكبو الشخص
مجرم بمقتضى القانون الداخمي لمدولة التي تمقت الطمب أو ليس مجرم ،وتسميم المواطنين

(-)1عمي حسن الطوالبة ،التعاون اإلجرائي الدولي في مجال تسميم المجرمين ،مركز اإلعالم األمني ،جامعة العموم
التطبيقية ،البحرين ،د س ن .ص.2.
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من دولة الى أخرى يعتبر إجراء خطير وماس بحقوق اإلنسان ،لذلك قبل تنفيذ عمى
اإلجراءات وجب مراعات األحكام التي جاءت بيا نص المادة .44
ثالثا :التعاون بمناسبة البحث و التحري:
نصت المادة  50من إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عمى أساليب التحري
الخاصة والتعاون بين دول أطراف المعاىدة عمى البحث والتحري ،حيث أن نص المادة أكد
عمى وجوب قيام الدولة وفقا لممبادئ األساسية لقانونيا الداخمي و اإلمكانيات المتوفرة بتوفير
جميع أساليب التي تسمح بإجراء عمميات تحري فعالة ومنتجة ،ويكون ذلك في أتباع أساليب
تحري خاصة عمى غرار إستعمال الترصد اإللكتروني وغير من أشكال الترصد والعمميات
السرية من أجل مكافحة الفساد في كافة إقميم الوطن .
الفرع الثاني :التعاون الدولي في مجال القضائي:
ىناك خالف حول طبيعة الوظيفة القضائية ،لكن فإن األكيد أن دور القضاء في
مكافحة جرائم الفساد يبقى ميما ،ويتراوح بين الدور العالجي المتمثل في الردع الخاص من
خالل المحاسبة والعقاب واسترداد األموال وبين5الدور5الوقائي5المتمثل5في5الردع5
العام ،حيث نصت المادة  46من إ.أ.م .لمكافحة الفساد عمى أن دول األطراف تقدم لبعضيا
البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية في التحقيقات والمالحقات و اإلجراءات
القضائية المتصمة بالجرائم المشمولة بيذه اإلتفاقية حيث أن ىذه المساعدة تكون في تبادل
األدلة و تنفيذ عمميات التفتيش والحجز والتجميد ،وتقديم معمومات.)1(...

( -)1زوليخة زوزو ،المرجع السابق ،ص.172.
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الفرع الثالث :تجميد و حجز الموال و إ سترداد الممتمكات عن طريق إ جراء المصادرة
الدولية:
نصت المادة  64من قانون مكافحة الفساد عمى إمكانية قيام الجيات القضائية
أو السمطات المختصة الوطنية بتجميد وحجز األموال (ممتمكات أو معدات أو أدوات) التي
كانت معدة الرتكاب جرائم الفساد و منيا جرائم الصفقات العمومية ،وذلك بطمب من محاكم
أو سمطات إحدى دول التي ىي طرف في معاىدة الدولية التي صادقت عمييا
الجزائر ،و ذلك مع مراعات وجوب أسباب و دالئل كافية تستند إليو ىذه السمطات والمحاكم
األجنبية ،ألن ىذا اإلجراء يعتبر إجراء يمس سيادة الوطن ،و يخضع ىذا اإلجراء لنص
المادة  67من نفس القانون( ،)1ونصت المادة  63من قانون مكافحة الفساد عمى إجراء
إسترداد الممتمكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة ،حيث أنو األحكام
األجنبية التي أمرت بمصادرة ممتمكات اكتسبت عن طريق جرائم الفساد (و منيا جرائم
ص.ع ).تطبق في اإلقميم الوطني الجزائري ،ولذلك فيمكن لمجيات القضائية إثناء نظرىا
في جرائم الفساد ان تأمر بمصادرة الممتمكات ذات المنشأ االجنبي و المكتسبة عن طريق
جرائم الفساد او مستخدمة في إرتكابيا ،وأثناء تطبيق ىذا اإلجراء فوجب لمدول أطراف
المعاىدة الدولية مراعات أحكام نص المادة  66من نفس القانون(.)2
و ىذا االجراء كرستو إتفاقية األمم المتحدة في نص المادة . 48

( -)1ونصت المادة  67عمى "  ...مباشرة الى و ازرة العدل التي تحولو لمنائب العام لدى الجية القضائية المختصة.
ترسل النيابة العامة ىذا الطمب إلى المحكمة المختصة مرفقا بطمباتيا''... ،

( -)2أنظر الحاالت التي أوردتيا نص المادة  66من قانون  ،01-06السالف الذكر.
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خاتمة:
إن إ نتشار جرائم الصفقات العمومية ،ال يمكن أن يقمل من دور المشرع في معالجتو
ليذه الظاىرة ،فبالرغم من تحديده اإلطار القانوني لمصفقات العمومية وىذا عن طريق

المرسوم الرئاسي  ، 632-01وسعيو لحماية ىذه الصفقات من جميع مظاىر الفساد خاصة
جريمتي الرشوة و المحاباة التي يعاني منيا القطاع العام ،وىذا عن طريق سن قانون رقم
 10-12المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ،غير أن ىذه المنظومة القانونية المعتمدة لم
تنجح في كبح الجرائم التي تتعرض ليا الصفقات العمومية.

ومن خالل دراستنا الوجيزة لموضوع جرائم الصفقات العمومية وأساليب مكافحتيا في

ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحتو وقانون الصفقات العمومية ،توصمنا إلى القول بأن
جرائم الصفقات العمومية ليا ميزة خاصة ،فيما يتعمق بالصفة الواجب توفرىا لدى
الجاني ،ىذا ما يميزىا عن غيرىا من الجرائم ،كما أنو ال يكفي معرفة النص القانوني المجرم

لمفعل و توفر كل أركان الجريمة لتوجيو اإل تيام لمجناة ،بل يجب اإللمام بمختمف التقنيات
واالجراءات القانونية الالزمة إلبرام و تنفيذ الصفقات العمومية مع الييئات االدارية
العامة ،وىذا بغرض الوصول إلى التكييف القانوني السميم ليذه الجرائم و تحديد المسؤولية

الجزائية لمجناة ،ألنو عادة ما يقوم أعوان اإلدارة بوسائل احتيالية لمتستر عن
جرائميم ،مستغمين في ذلك نقص إلمام القضاة بمختمف إجراءات إبرام الصفقات.
كما يتبين لنا أن الصفقات العمومية تمر طيمة مراحميا بإجراءات متعددة و معقدة
أحيانا ،وذلك من مرحمة اإلع الن عنيا إلى غاية تنفيذىا ،وىذه االجراءات تصاحبيا آليات
متعددة من رقابة قبمية ،و رقابة متزامنة مع تنفيذ الصفقة ،ورقابة بعدية ،والتي تيدف كميا

إلى حماية المال العام ،وميما اختمفت آليات الرقابة إال أنيا ال تخرج من نطاق واحد وىو
التأكد من احترام القوانين و ال تنظيمات السارية المفعول عمى الصفقات ،أي رقابة المطابقة
وىذا ما يجعميا رقابة شكمية ،ال تحقق النجاعة المرجوة منيا لكبح جرائم الصفقات
العمومية ،فقد نكون أمام صفقة عمومية مطابقة لمقانون واالجراءات المعمول بيا ،إال أنو
ىناك إعتداء عمى المال العام ،ضف إلى ذلك أن الرقابة المكرسة عمى الصفقات العمومية
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يصطدم أحيانا أمام بعض الصالحيات المخولة لممصمحة المتعاقدة التي تتجاوز ق اررات
المجان المتخصصة ،ضف إلى ذلك فبالنسبة لمرقابة اإلدارية التي درسناىا سابقا والمتعمقة

بالرقابة الداخمية التي تمارسيا لجنتا فتح العروض و لجنة تقييم العروض ،الحظنا أن عمل
ىذه المجنتين غير منظم بشكل كافي في المرسوم  632-01المتعمق بتنظيم الصفقات
العمومية رغم أىميتيا ،فبإمكان المجنتين محاباة عروض واقصاء عروض أخرى مما ييدر

حقوق أصحابيا و يضر بالمصمحة المتعاقدة نفسيا ،ليذا يتعين أن ينص القانون صراحتًا
عمى ضرورة تشكيل المجان من أشخاص أكفاء يتولون وضائف محددة في المصمحة

المتعاقدة كالميندسين والمحاسبين ،كما يجب أن تحدد إجراءات عمميا بدقة.

أما فيما يخص الرقابة الخارجية عن طريق لجان الصفقات ،فحسن المشرع فعال حين
نوع من المجان المحمية وىذا ما يؤدي إلى تخفيف عبئ الرقابة عمى المجان الحالية ،وكذلك

بالنسبة لمجنة الوطنية لمصفقات العمومية حين فرعيا إلى لجان مختصة بصفقات األشغال

وأخرى بصفقات الموازم والخدمات و الدراسات ،لكنو ما يعاب عمى ىذه المجان يخص تشكيمة
لجنة صفقات األشغال ،حين جعل لو ازرة األشغال العمومية ممثل واحد كباقي الو ازرات رغم

تخصصيا في ىذا الشأن.

وفيما يخص الرقابة التي نص عمييا قانون مكافحة الفساد و المتمثمة في المجنة

الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو ،فالمادة  01من المرسوم  303-12نصت عمى أنو
يتكون مجمس اليقظة والتقييم والتي ىي ىيكل من ىياكل المجنة الوطنية لموقاية من الفساد ،من
بين الشخصيات الوطنية المستقمة التي تمثل المجتمع المدني لكن الواقع يخالف ذلك ،فعند

التدقيق في مسار الرئيس و المساعدين  12لمجنة نجد أن الشروط القانونية التي حددىا
المرسوم ال تتوفر فييم وال يمكن وصفيم بالشخصيات الوطنية المستقمة التي تمثل المجتمع
المدني ،فمنيم من كان في إطار سامي في الدولة ،و منيم من كان سفير سابق ،ومنيم من

كان في قائمة جبية التحرير الوطني أثناء إنتخابات .6112
و من خالل كل ما سبق دراستو حول الرقابة عمى الصفقات العمومية من خالل

لجنتي فتح األظرفة و تقييم العروض ولجان الصفقات العمومية يظير بأن ىذه األجيزة غير
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قادرة عمى منع الجرائم المتعمقة بالصفقات العمومية وىذا راجع إلى عدم وجود رقابة صارمة
عند إبرام صفقة وتنفيذىا ،و يظير ىذا في جرائم الفساد التي يعاني منيا القطاع العام في
كل مرة و تصنيف منظمة الشفافية الدولية " "Transparency Internationalلمجزائر خير
دليل عمى تفشي ظاىرة الفساد في القطاع العام بصفة عامة و الصفقات العمومية بصفة
خاصة ،وبالتالي لو قامت أجيزة الرقابة بمياميا لما ظيرت ىذه العيوب في جميع
المشاريع ،ليذا البد من دعم ىذه الرقابة بيدف التقميل من ىذه الجرائم.

و نستنتج أن الصفقات العمومية تعتبر معيار لالقتصاد الوطني فكمما كثرت الجرائم

المتعمقة بيا زاد تدىور اإلقتصاد الوطني ،وكمما نقصت ىذه الجرائم تحسنت األوضاع

اإلقتصادية لموطن ،والوضع الحالي لإلق تصاد الوطني والبرامج و الخطط اإلستثمارية التي
وضعتيا السمطات المركزية المختصة التي يقع تنفيذىا من قبل اإلدارة المعينة في جزء كبير
منيا عن طريق الصفقات العمومية ،وخير دليل ما تم ذكره سابقا :قضايا شركة المحروقات

"سوناطراك" و قضية بنك "الخميفة" قضية "ميترو الجزائر" وقضية "الطريق السيار شرق
غرب" كل ىذه القضايا اشتيرت بيا الجزائر في المجال الفساد اإلداري حتى عمى الصعيد

الدولي ،ولذلك نستنتج أن اآلليات التي اعتمدىا المشرع الجزائري لمكافحة جرائم الصفقات
العمومية إلى وقتنا الراىن ليست فعالة و لم تحقق اليدف المرجو منيا وىي اإلنقاص من

ىذه الجرائم.

ومن خالل دراستنا ليذا الموضوع نقترح بعض التوصيات التي من شأنيا تفيد
الموضوع ،ولسد ثغرات التي يعاني منيا القطاع العام.
 -0تدريب رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجان لمواجية جرائم الصفقات
العمومية ،ألن ىذه الجرائم تستوجب وجود مختصين في مكافحة الفساد ألداء
وظائفيم بفعالية و ىذا بتبادل خبرات في المجال عمى المستوى الدولي.
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 -6األسراع في المحاكمة وىذا استجابة لممصمحة العامة والتي ىي من أىم وسائل
مكافحة الفساد وفي حالة إدانة المتيم فيحفظ حق العامة ،أما في حالة تبرئة
المتيم ويوضع حد لمتيمة المنسوبة لو والتي تسبب مساس بشرف المتيم.
 -3وضع محاكم أو أقسام أو غرف متخصصة تتولى إجراءات القضائية لتسييل
مالحقة قضايا الفساد ،و لمعالجة الكم اليائل من ىذه الجرائم ،كما فعل المشرع
المصري من خالل القانون رقم  01لسنة  6113و الذي جعل النظر في الدعاوي
الجنائية في جرائم الفساد يؤول إلى دوائر متخصصة تحل محل محاكم أمن الدولة
الذي كان يختص دون سواىا في النظر في ىذه الجرائم.
 -3إدخال المادة  0مكرر من المشروع المنقح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
في التشريع الوطني ،وال تي تنص عمى ضرورة نزاىة القضاء والنيابة العامة لما
ليما دور حاسم في مكافحة الفساد ،وجعل جرائميم ظروف مشددة إذا ارتكبوا
جرائم الفساد كالرشوة.

انتهى هذا البحث بعون اهلل وحمده
واهلل ولي التوفيق
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قائمة المصادر و المراجع
أولا :بالمغة العربية
-1الكتب
أ -كتب عامة
 .1أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،الطبعة الخامسة ،دار هومة ،الجزائر.2007 ،
 .2إ سحق ابراهيم منصور ،موجز في عمم االجرام وعمم العقاب ،الطبعة الثانية ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2001،
 .3حسين عبد العال محمد ،الرقابة اإلدارية بين عمم اإلدارة والقانون اإلداري
(دراسة تطبيقية مقارنة) ،دار الفكر الجامعي ،مصر.2004 ،
 .4رفيق محمد سالم ،الحماية الجنائية لممال العام عمماً وعمالً ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة
العربية ،مصر.1998 ،
 .5رمضان أبو سعود ،شرح مقدمة القانون المدني ،النظرية العامة لمحق ،دار المطبوعات
الجامعية ،مصر.1999 ،
 .6عبد هللا سميمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام) ،الجزء الثاني
(الجزاء الجنائي) ،الطبعة السادسة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2005 ،
 .7عبد الرحمان خمفي ،محاضرات في قانون االجراءات الجزائية ،الطبعة األولى ،دار الهدى،
الجزائر.2010،
 .8عمي عبد القادر القهواجي ،قانون العقوبات (جرائم اإلعتداء عمى المصمحة العامة وعمى
اإلنسان وعمى المال) ،الطبعة الثانية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان.2002 ،
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 .9عمي محمد جعفر ،قانون العقوبات القسم الخاص (الجرائم المخمة بواجبات الوظيفة
العامة وبالثقة العامة والواقعة عمى األشخاص واألموال) ،الطبعة األولى ،الجامعية
لمدراسات و النشر والتوزيع ،لبنان.2006 ،
 .10عمر الفاروق الحسيني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم اإلعتداء عمى
المصمحة العامة  ،د د ن ،د ب ن.2009 ،
 .11لباد ناصر ،الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة الثانية ،لباد ،الجزائر.2007 ،
 ،_______ .12الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة الرابعة ،دار المجدد لمنشر و التوزيع،
الجزائر.2010 ،
 .13مازن راضي ليمو ،قانون اإلداري ،منشورات األكاديمية العربية في الدنمارك ،د ب ن.
.2008
 .14محمود أحمد طه ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،الجزء الثالث (الفصل في الدعوى
الجنائية) ،د د ن ،د ب ن.2010 ،
 .15محمد الصغير بعمي ،العقود اإلدارية ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2005 ،
ٌ .16اسٌن غادي ،األموال و األمكا اعاام يً اسإسكا وكم ااعتداء علٌها ،اعطبا
األوعى ،مؤسس را علتمنوعوجٌا واعممبٌوتر ،د ب ن.1994 ،

ب -كتب متخصصة
 .1بالل أمين زين الدين ،ظاهرة الفساد االداري لمدول العربية والتشريع المقارن
(مقارنة بالشريعة اإلسالمية ) ،دار الفكر العربي ،مصر.2009 ،
 .2حمامة قدوج ،عممية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،الطبعة الثالثة،
ديوان المطوعات الجامعية ،الجزائر.2008 ،
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 .3عامر الكبسي ،الفساد والعولمة تزامن ال توأمة ،المكتب الجامعي الحديث ،د ب
ن.2005،
 .4عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر (دراسة تشريعية وقضائية وفقهية)،
الطبعة األولى ،جسور لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2007 ،
 ،_________ .5شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق لممرسوم الرئاسي المؤرخ في
 07أكتوبر  2010المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية له ،الطبعة الثالثة ،جسور
لمنشر والتوزيع  ،الجزائر.2011،
 .6صالح عبد العزيز المطروري ،جرائم الرشوة (دراسة وصفية وميدانية ألحكام جريمة
الرشوة وطرق مكافحتها في المممكة العربية السعودية) ،د د ن ،السعودية.1988 ،
 .7صالح الدين فهمي محمود ،الفساد اإلداري كمعوق لعمميات التنمية االجتماعية و
االقتصادية ،دار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية و التدريب ،السعودية.1995 ،
 .8محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (الجرائم المخمة بالمصمحة العامة والثقة العامة
والجرائم الواقعة عمى األموال وممحقاتها) ،الطبعة األولى ،مكتبة دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،عمان.2001 ،

-2المذكرات
 .1بمحاج نبيمة و آخرون ،مدى فعالية قانون الصفقات العمومية في مكافحة الفساد ،مذكرة
ليسانس ،جامعة فرحات عباس ،سطيف.2010 ،
 .2بوعبد هللا رضوان ،الرقابة اإلدارية ،المالية ،التقنية ،والقضائية عمى الصفقات العمومية،
مذكرة نهاية التكوين لنيل إجازة مدرسة العميا لمقضاء.2009 ،
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 .3خديجة عميور ،جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري،
مذكرة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة. 2012
 .4رياض لوز ،دراسة التعديالت المتعمقة بالصفقات العمومية طبقا لممرسوم الرئاسي رقم
 250-02المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،مذكرة ماجستير ،جامعة يوسف بن
خدة ،الجزائر.2007 .
 .5رياض ناتوري ،عبد الكريم أورخو ،الجرائم المتعمقة بالصفقات العمومية وفقا لقانون
الوقاية من الفساد ومكافحته ،مذكرة ماستر ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية.2012 ،
 .6زوليخة زوزو ،جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعمق
بالفساد ،مذكرة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة. 2012،
 .7سفيان موري ،مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية عمى ضوء قانوني الصفقات
العمومية والوقاية من الفساد ومكافحته ،مذكرة ماجستير ،جامعة عبد الرحمن ميرة،
بجاية.2012 ،
 .8سهيمة بوزبرة ،مواجهة الصفقات المشبوهة ،مذك ةر ماجستير ،جامعة جيجل.2008،
 .9سوالف مجراب ،الرقابة عمى الصفقات العمومية ،مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العميا
لمقضاة.1990 ،
 .10شروقي محترف ،الصفقات العمومية والجرائم المتعمقة بها في قانون الفساد ،مذكرة تخرج
لنيل إجازة المدرسة العميا لمقضاء ،الدفعة السادسة عشر.2008،
 .11عبد القادر جبريل فرج جبريل ،الفساد اإلداري عائق عمى اإلدارة و التنمية
والديمقراطية ،مذكرة ماجستير ،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي ،سنة .2010
 .12فارس خنوش ،النظام القانون لصفقات المؤسسات العمومية الطابع الصناعي
والتجاري (في ظل المرسوم الرئاسي  250-02المعدل والمتمم) ،مذكرة نهاية التكوين
لنيل إجازة المعهد الوطني لمقضاء ،الدفعة الرابعة عشر.2006 ،
79

قائمة المصادر و المراجع
 .13فاطمة الزهراء فرقان ،رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر ،مذكرة ماجستير،
جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر.2007 ،
 .14محمد دوة ،الصفقات العمومية ،مذكرة ماجستير ،جامعة سعد دحمب ،البميدة.2005 ،
 -3المقالت
 .1عادل مستاري و موسى قروف" ،جريمة الرشوة السمبية (الموظف العام) في ظل
قانون  01-06المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحته" ،مجمة اإلجتهاد القضائي ،العدد
الخامس ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
 .2فيصل نسيغة" ،النظام القانوني لمصفقات العمومية وآليات حمايتها" ،مجمة اإلجتهاد
القضائي ،العدد الخامس ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
 .3محمود أحمد طه" ،محاضرات الفصل في الدعوى الجنائية" ،الجزء الثالث ،القانون
الجنائي ،جامعة طنطا .2010،
 .4عمي حسن الطوالبة" ،التعاون اإلجرائي الدولي في مجال تسميم المجرمين" ،مركز
اإلعالم األمني ،جامعة العموم التطبيقية ،البحرين ،د س ن.
 .5عادل عبد العزيز السين ،مكافحة أعمال الرشوة ،ورشة عمل مقدمة في ندوة المنظمة
العربية لمتنمية اإلدارية ،شرم الشيخ ،ديسمبر .2006
 .6زهير كاظم عبود ،التحقيق اإلبتدائي ،الدراسات العميا ،كمية القانون و السياسة ،قسم
القانون ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.2007،
 .7طاشور عبد الحفيظ ،دروس في االجراءات الجزائية ،تخصص عموم جنائية ،جامعة
قسنطيبة.
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 -4النصوص القانونية
أ-التفاقيات الدولية
 مرسوم رئاسي رقم  ،128-04مؤرخ في  19أبريل  ،2004يتضمن تصديق الجزائرعمى اتفاقية األمم المتحدة لموقاية من الفساد ،ج.ر .عدد .2004 ،26
ب-النصوص التشريعية
 -1قانون العضوي رقم  11-04المؤرخ

في  6سبتمبر  ،2004متضمن القانون

األساسي لمقضاء ،ج.ر .عدد .2004 ،57
-2األمر رقم  155-66المؤرخ

في  8يونيو  ،1966يتضمن قانون اإلجراءات

الجزائية ،ج.ر .عدد .1966 ،49
-3األمر رقم  ،156-66المؤرخ في  8يونيو  ،1966يتضمن قانون العقوبات ،ج.ر.
عدد .1966 ،49
 -4األمر رقم  ،03-06المؤرخ في  15جويمية  ،2006يتضمن القانون األساسي
لموظيفة العمومية ،ج.ر .عدد  ،46مؤرخ في  16جويمية .2006
 -5قانون رقم  ،01-06مؤرخ في  20فبراير  ،2006يتضمن قانون الوقاية من الفساد
و مكافحته ،ج.ر .عدد  .2006 ،14معدل ومتمم بموجب األمر  ،05-10المؤرخ
في  26أوت  ،2010ج.ر .عدد .2010 ،50

ج -النصوص التنظيمية
 مرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مؤرخ في  07أكتوبر  ،2010يتضمن تنظيمالصفقات العمومية ،ج.ر .عدد  ،2010 ،58معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي
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رقم  ،03-13المؤرخ في  ،2013/01/13ج .ر .عدد  ،02الصادرة في  13يناير
.2013
 مرسوم الرئاسي رقم  ،413-06مؤرخ  22نوفمبر  ،2006يحدد تشكيمة الهيئةالوطنية لموقاية من الفساد ومكافحته و تنظيمها وكيفيات سيرها ،ج.ر .عدد
،74الصادرة في .2006
 -5الندوات والممتقيات:
 .1أمال يعيش تمام ،حاجة عبد العمي ،دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر
بين النظرية والتطبيق ،ممتقى وطني حول آليات القانونية لمكافحة جرائم الفساد،
يومي  02و  03ديسمبر  ،2008كمية الحقوق والعموم االقتصادية ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقمة.
 .2حمزة خضري ،الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية ،ممتقى
وطني حول مكافحة الفساد وتبييض األموال ،يومي 10و 11مارس  ،2009جامعة
مولود معمري تيزي وزو.
 .3سارة بركات ،حسيبة زايدي ،الحوكمة ومحاربة الفساد و الرشوة شروط أساسية لتحقيق
التنمية في الشرق األوسط و شمال إفريقيا ،ممتقى وطني حول حوكمة الشركات كآلية
لمحد من الفساد المالي واإلداري ،كمية العموم االقتصادية و التجارية وعموم التسيير،
جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،يومي  07-06ماي . 2012
 -6مواقع األنترنيــــــــــــت:
 -6ناصر عبيد الناصر ،أناتوميا الفساد( آليات مكافحة الفساد االداري ) ،يوم  12ماي  2013عمى
الساعة http://www.levantnews.com/archives/3487 15:37

ثانيا :بالمغة الفرنسية
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I.

Les Ouvrages :
1-

2-

3-

Josette Hervet, La Réforme Des Marchés Publics (Combattre La
Corruption : Enjeux Et Perspectives), France, 2002.
MANGUE Christine, la portée de l’obligation de transparence
dans les contrats publics, Dalloz, Paris, 2004.
ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine (droit
administratif), Berti éditions, Algérie 2009.
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